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CAPITOLUL I – ELEMENTE DE PREZENTARE 
 
 
PROFILUL COMUNITĂȚII ȘI FIȘA MONOGRAFICĂ A COMUNEI MĂRGINENI. 
 
Pentru a determina măsurile ce trebuie avute în vedere pentru viitor, trebuie să ştim 

în ce stadiu se găseşte comuna MĂRGINENI în prezent. Acţiunea de realizare a profilului 
comunităţii oferă prilejul de a examina toate aspectele unei comunităţi şi permite 
organizarea altor ocazii de a examina problemele într-o manieră eficientă. Acest profil 
permite administrației publice din comuna MĂRGINENI, să se îndrepte, în procesul de 
planificare, în direcţiile care vor aduce cel mai mare beneficiu comunităţii.  
 Adunarea de informaţii pentru efectuarea profilului comunităţii va ajuta administrația 
Comunei MĂRGINENI și diversele instituţii şi organizaţii să recunoasă punctele tari şi 
slabe ale aspectelor de infrastructură, mediu, sănătate, sociale şi economice ale 
comunităţii. Astfel, aceste informaţii oferă o cheie pentru acţiuni de dezvoltare 
autosusţinută şi servesc pentru a include puncte de vedere din unele sectoare ale 
comunităţii care în mod tradiţional nu erau incluse. 

 
 
 
 
 
 

 

FISA MONOGRAFICA 

 

 
 
 

1. Comuna:  MĂRGINENI 

 
 

2. Scurt istoric 

 

Mărgineni a fost sat domnesc, intemeiat, probabil la inceputul secolului al XI-lea 

pe pârâul cuprins intre cele doua dealuri care se unesc in partea de nord. 

   Altitudinea maxima este de 495 m in punctul Buhlea-Movilita – 495. Un punct de 

reper deosebit de interesant este “Movila Iucasului”, avand altitudinea de 490 m, 

obiectiv ridicat de către oștenii lui Stefan cel Mare, avand rol de “telefon fara fir” in 

sensul ca, din loc in loc existau asemenea puncte, pe acre. Odata cu intrarea in tara a 

cotropitorilor (tatari, turci) se aprindeau focuri si se dadea de stire de la hotare si pana 

la cetatea de scaun a Sucevei.  

 
 
 
 
 



3. Informaţii geografice 

 

 Amplasare 

 

 Comuna Mărgineni este situată în partea de S - E a judeţului Neamţ 

suprapunându-se peste latura vestică a Subcarpaţilor Moldoveneşti. 

 Este situată pe drumul judeţean E 27. 

 

 

 Vecini 

 

N - 

E: 

Comunele: Bârgăoani şi Făurei 

S - 

E: 

Comunele: Podoleni, Români şi Secuieni 

Vest: Comunele: Zăneşti, Roznov şi Girov 

 

 

 

 Suprafaţa 

totală: 

5.983 ha 

 

 

 Sate componente 

 

 Mărgineni 

 Hîrţeşti 

 Hoiseşti 

 Itrineşti 

 

 Principalele forme de relief 

 

Câmpie Deal Munte 

 x  

 

 

 Principalele cursuri de apă 

 

Pârâuri: Androneşti; Slatina    

 

 

 Distanţa faţă de reşedinţa de 

judeţ: 

25 km 

 



 Distanţa faţă de oraşele apropiate: 

 

 Roman la 38 km 

 

 

 

 Număr de gospodării (recensământ 

2011): 

1246 

 Număr clădiri 1612 

 

 

 

 Număr de 

locuinţe: 

1612 

 

 
 
 

4. Informaţii demografice 

 

 Populaţia totală: 
 

 La 
recensămân-
tul din 1992 

La 
01.07.1999 

La recensă-
mântul din 

2002 

La 
01.07.2005 

La recensă-
mântul din 

2011 

TOTAL: 4091 4203 4044 4137 3960 

Femei: 2069 2072 2050 2058 1942 

Bărbaţi: 2023 2131 1994 2079 2018 

 

 Populația stabilă din gospodării: 3253 persoane, din care 1603 bărbați și 

1650 femei. 

 

 

 Densitatea populaţiei: 

                                                                                    loc/km 2  

Comună: 22,26 

Judeţ  98,6 

 

 

 Categorii de vârstă: 

 

0 - 15 ani 15 - 19 ani 20 - 39 ani 40 - 59 ani peste 60 ani 

581 181 708 683 1100 
 
 
 



 Număr de locuitori pe naţionalităţi: 

 

Naţionalitatea  La recensământul  

din 2011 

Română  3144 

Germană  - 

Maghiară  - 

Rromi  - 

Nedeclarați 109 

 

 

 

 Populaţia 

activă: 

2194 

 

 

Nr.

crt. 

Localitatea Total 

șomeri 

Șome-

ri ind. 

Fe-

mei 

ind. 

Șome-

ri 

neind. 

Fe-

mei 

neind

. 

Popula-

ția 

activă 

(18-62 

ani) 

Ponde-

rea 

șomeri-

lor în 

popula-

ția 

activă 

(18-62 

ani) 

To-

tal 

Fe-

mei 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Mărgineni 36 14 28 11 8 3 2194 1,64% 

 
 

 

5. Starea economică 

5. Starea economică 

 

 Utilizarea terenului: 

                                                                        ha                                                                                               

ha 

Terenuri agricole Suprafaţa   Terenuri neagricole Suprafaţa  

 arabil 3947   păduri 523 

 păşuni 965   ape 75 

 fâneţe 238   drumuri 99 

 vii 5   construcţii 108 

 livezi 2   neproductive 20 

TOTAL: 5157  TOTAL: 825 

 



Din acest bilanţ rezultă că 76,54% din teritoriul administrativ al comunei este 

arabil, favorabil culturii de cereale şi creşterii animalelor, ceea ce determină profilul 

economic dominant. 

 

 

 Agricultura: 

 

 Structura exploataţiilor 

(număr): 

8 

   

 

 Mari (> 150 

ha) 

2 

 Mici (< 150 

ha) 

6 

 Asociaţii 

familiale 

- 

 
 

 Principalele societăţi comerciale: 

 
 
 

Lista firmelor din comuna Margineni Neamt 

 Nume Firma 

Cui   

Nrc 

Cifra afaceri 

 AGAFITEI I. VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

27649337   

F27/1235/2010 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 ALEX MIHALI SRL 

21609945   

J27/592/2007 

0 Lei 

http://www.firme.info/agafitei-i-vasile-intreprindere-individuala-cui27649337/
http://www.firme.info/alex-mihali-srl-cui21609945/


Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 ASOCIATIA CULTURALA "MUGURASII MARGINENILOR" 

27683304   

-/-/- 

0 Lei 

Adresa: Margineni - Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

  

 BACIU C. CATALIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

27311700   

F27/923/2010 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 BACIU CONSTRUCT SRL 

23526218   

J27/437/2008 

0 Lei 

Adresa: 72 MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

 BORCEA ION INTREPRINDERE FAMILIALA 

26768100   

F27/364/2010 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 CABINET MEDICINA DENTARA DR. MASTACANEANU M. ELENA 

27867366   

-/-/- 

0 Lei 

Adresa: Str. Margineni - Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 CIUREA N. MIRCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

http://www.firme.info/asociatia-culturala-mugurasii-marginenilor-cui27683304/
http://www.firme.info/baciu-c-catalin-intreprindere-individuala-cui27311700/
http://www.firme.info/baciu-construct-srl-cui23526218/
http://www.firme.info/borcea-ion-intreprindere-familiala-cui26768100/
http://www.firme.info/cabinet-medicina-dentara-dr-mastacaneanu-m-elena-cui27867366/
http://www.firme.info/ciurea-n-mircea-persoana-fizica-autorizata-cui25295063/


25295063   

F27/286/2009 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 CLIM CONSTRUCT SRL 

22524340   

J27/1324/2007 

13,073 Lei 

Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4339 Alte lucrari de finisare 

 CONSEL CONSTRUCT SRL 

23955066   

J27/818/2008 

484 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

 CONSUMCOOP MARGINENI SOCIETATE COOPERATIVA 

2003089   

C27/11/2005 

124,042 Lei 

Adresa: M?RGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 CUMPAT COM SRL 

4385589   

J27/1512/1993 

0 Lei 

Adresa: Sat HOISESTI Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 EDIL BALASA SRL 

23009181   

J27/1/2008 

0 Lei 

http://www.firme.info/clim-construct-srl-cui22524340/
http://www.firme.info/consel-construct-srl-cui23955066/
http://www.firme.info/consumcoop-margineni-societate-cooperativa-cui2003089/
http://www.firme.info/cumpat-com-srl-cui4385589/
http://www.firme.info/edil-balasa-srl-cui23009181/


Adresa: null null Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

 ELYGEAN BALASA SRL 

16143520   

J27/193/2004 

82,318 Lei 

Adresa: M?RGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 

 EMPROD SRL 

5483623   

J27/524/1994 

182,831 Lei 

Adresa: M?RGINENI M?RGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 GINGA GHE. GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

28467198   

F27/577/2011 

0 Lei 

Adresa: - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 GRADINARU NECULAI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

27365912   

F27/987/2010 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 IOMALUSO SRL 

2006140   

J27/170/1992 

0 Lei 

Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 IORDACHE GH VALERIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

http://www.firme.info/elygean-balasa-srl-cui16143520/
http://www.firme.info/emprod-srl-cui5483623/
http://www.firme.info/ginga-ghe-gheorghe-persoana-fizica-autorizata-cui28467198/
http://www.firme.info/gradinaru-neculai-persoana-fizica-autorizata-cui27365912/
http://www.firme.info/iomaluso-srl-cui2006140/
http://www.firme.info/iordache-gh-valeria-intreprindere-individuala-cui21745580/


21745580   

F27/354/2004 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 IUSTIROT SRL 

15836234   

J27/1488/2003 

28,780 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:1061 Fabricarea produselor de morarit 

 LAUNELA COM SRL 

18655445   

J27/568/2006 

0 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 LAZAR CONSTRUCT SRL 

23165822   

J27/186/2008 

32,000 Lei 

Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4339 Alte lucrari de finisare 

 LUMIDANEX SRL 

24169237   

J27/1048/2008 

65,694 Lei 

Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 LUNGU CONSTRUCT SRL 

20850006   

J27/152/2007 

http://www.firme.info/iustirot-srl-cui15836234/
http://www.firme.info/launela-com-srl-cui18655445/
http://www.firme.info/lazar-construct-srl-cui23165822/
http://www.firme.info/lumidanex-srl-cui24169237/
http://www.firme.info/lungu-construct-srl-cui20850006/


0 Lei 

Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 MANOLICA ANETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

25813742   

F27/695/2009 

0 Lei 

Adresa: EXTRAVILANUL COMUNEI MARGINENI - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 MARGICOM SRL 

6286921   

J27/1680/1994 

0 Lei 

Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:1061 Fabricarea produselor de morarit 

 MARIOZAB SRL 

27100273   

J27/383/2010 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 MIKA CONSTRUCT SRL 

23737975   

J27/630/2008 

0 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

 MIMPROD COM SRL 

26362624   

J27/917/2009 

0 Lei 

Adresa: null null MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

http://www.firme.info/manolica-aneta-intreprindere-individuala-cui25813742/
http://www.firme.info/margicom-srl-cui6286921/
http://www.firme.info/mariozab-srl-cui27100273/
http://www.firme.info/mika-construct-srl-cui23737975/
http://www.firme.info/mimprod-com-srl-cui26362624/


 MIMPROD SRL 

15917134   

J27/1705/2003 

0 Lei 

Adresa: Com. MARGINENI Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

 MIRCEA & ANA SRL 

15888489   

J27/1637/2003 

361,541 Lei 

Adresa: MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:024 Activitati de servicii anexe silviculturii 

 PAROHIA "BUNA VESTIRE" MARGINENI II 

25768978   

-/-/- 

0 Lei 

Adresa: Margineni - Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 SERVICE ALIMEN TOFAN SNC 

2010035   

J27/1990/1991 

0 Lei 

Adresa: Sat NOU M?RGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 

 TODIA INTERCOM SRL 

6609682   

J27/2031/1994 

4,179 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 TORMARG COM SRL 

7332872   

http://www.firme.info/mimprod-srl-cui15917134/
http://www.firme.info/mircea-ana-srl-cui15888489/
http://www.firme.info/parohia-buna-vestire-margineni-ii-cui25768978/
http://www.firme.info/service-alimen-tofan-snc-cui2010035/
http://www.firme.info/todia-intercom-srl-cui6609682/
http://www.firme.info/tormarg-com-srl-cui7332872/


J27/385/1995 

281,447 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 TUR CONSTRUCT SRL 

18615602   

J27/515/2006 

19,700 Lei 

Adresa: M?RGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

 VIORANIS SERVCOM SRL 

6965124   

J27/57/1995 

7,687 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

 VODRAM SRL 

15836358   

J27/1496/2003 

51,249 Lei 

Adresa: Margineni Margineni Neamt 
Cod Caen:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 VRINCIANU LIVIU - TRAIAN INTREPRINDERE FAMILIALA 

26327201   

F27/1099/2009 

0 Lei 

Adresa: - - MARGINENI Margineni Neamt 
Cod Caen:- 

 
 
 
 
 
 

http://www.firme.info/tur-construct-srl-cui18615602/
http://www.firme.info/vioranis-servcom-srl-cui6965124/
http://www.firme.info/vodram-srl-cui15836358/
http://www.firme.info/vrincianu-liviu-traian-intreprindere-familiala-cui26327201/


 Potenţialul economic în funcţie de resursele locale: 

 

 Valorificare produse animaliere: carne, lapte, piei; 

 Valorificarea produselor agricole : grâu, porumb, sfeclă de zahăr, 

cartofi; 

 Valorificarea forţei de muncă calificată: dulgheri, croitori; 

 Mică industrie: tricotaje, confecţii, croitorie; 

 Turism. 

 

 Meşteşuguri tradiţionale: 

 

 Dulgherie, tâmplărie; 

 Produse de artizanat; 

 Ţesături din lână, tricotaje manuale. 

 

 

6. Dotări tehnico - edilitare 

 

 Căi de comunicaţii: 

 

 Căi rutiere 

 

 Lungime 

(km) 

din care: 

 asfaltate pietruite 

Comunale 6 - 6 

Judeţene 12 12 - 

Naţionale  - - - 

 

 

 

 Legătura cu centrul 

judeţului:               

                

 

Asigurată: 

 

Neasigurată:               

 

 

 Legătura cu oraşele 

apropiate: 

 

 

 

 

Asigurată: 

 

Neasigurată:               

 

 Trasee feroviare: 

  

Linia: - 

Distanţa pe raza comunei: - 

da 

- 

da 

- 



 

 Telefonie: 

 

Tipul centralei: Digital Telrad (F.O) 

Număr de linii: 512 

Reţea: - nouă Da 

           - veche - 

 

 Echipare tehnico - edilitară (reţele publice): 

 

 Alimentare cu 

apă 

-pentru blocurile din centrul comunei. 

-studiu de fezabilitate 

 Canalizare  - 

 Electricitate  aprox. 100%  

 Gaz metan  studiu de fezabilitate 

 

 

7. Servicii 

 

 Comerţ cu amănuntul: 

 

 Număr unităţi 

 

Profil  Proprietate  

Cooperatistă  Particulară  

Alimentar 1 8 

Nealimentar  1 7 

Mixt  - 17 

 

 

 Alimentaţie publică: 

 

 Număr 

unităţi: 

7 

 

 

 

 Turism 

 

Număr  La unităţi 

specifice 

La populaţie 

 Locuri de cazare - - 



 

 Unităţi de prestări servicii pentru populaţie: 

 

 CEC - 

 Poşta 2 

 Staţii PECO - 

 Spălătorii  - 

 Service auto - 

 Service radio - TV, 

casnice 

- 

 Alte unităţi - 

 

8. Domenii socio - culturale 

 

 Educaţie – învăţământ primar şi gimnazial: 

  

 Număr unităţi: 4 

 Număr elevi 399 

 Personal didactic 28 

 

 

 Cultură 

 

Cămin 

cultural 

Muzee  Biblioteci  Cinema  

2 1 2 - 

 

 Sănătate 

 

Spitale  Dispensare  Cabinete 

medicale 

Creşe  Farmacii  

- 1 3 - 1 

 

 

 Personal sanitar din sectorul public la sfârşitul anului 2013 

 
Medici  Stomatologi  Farmacişti Personal 

sanitar  

Numarul 

locuitorilor ce 

revin la un 

medic  

2 1 1 1 1980 



 

 

9. Elemente de patrimoniu cultural - artistic 

 

 Monumente istorice şi de artă, lăcaşe de cultură şi case memoriale cu valoare de 

patrimoniu, alte obiective: 

 

(p) -  Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" (1680 - 1683) - aşezare 

Cucuteni; 

(p) -  Biserica "Sf. Apostol Anania" (1728); 

(p) -  Biserica  "Adormirea Maicii Domnului"  (1769) - ctitorită de 

Alexandrina Cantacuzino. 

 

* (p) - patrimoniu cultural 

 

 Cultura populară, etnografie, folclor: 

 

 Căiuţii de la Mărgineni; 

 Banda lui Jianu. 

 

10. Mediul înconjurător 

 

 Situaţia principalilor indicatori ai calităţii vieţii: 

 

 Nu sunt surse majore de poluare atmosferică prin gaze sau pulberi; 

 

 Unele fântâni au apă necorespunzătoare chimic şi bacteriologice, datorită 

amplasării necorespunzătoare, neigienizării şi întreţinerii deficitare; 

 

 Pânza freatică prezintă un grad ridicat de mineralizare şi concentraţii ce 

depăşesc valorile maxime admise pentru nitraţi. 

 

Unităţile industriale şi agrozootehnice, de pe teritoriul comunei, vor trebui să 
funcţioneze în baza autorizaţiei de mediu, cu respectarea condiţiilor impuse şi cu stabilirea 
zonelor de protecţie care se impun din norme sanitare sau studii de impact.  

În P.U.G. s-a prevăzut alimentarea cu apă şi epurarea apelor uzate cu instalaţii şi 
reţele care se vor realiza pe baza normelor tehnice şi sanitare legale.  

Deşeurile menajere sau deşeurile rezultate din zona industrială sau zone 
agrozootehnice se vor colecta în containere care vor fi depozitate pe 30 de platforme  
reziduale și 20 de platforme de reciclare, realizate prin proiectul SMID. 

Intravilanul, în situaţia existentă, datorită zonei cu circulație redusă în care se află,  
nu este supus unei poluări semnificative a aerului. În zonele de circulaţie şi, cu precădere, 
pe traseul drumului judeţean, se vor planta spaţii cu vegetaţie înaltă care să asigure 
protecţie fonică, protecţie împotriva gazelor de eşapament şi a prafului rezultat în urma 
circulaţiei vehiculelor. 
 



 

PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE ÎN SECTORUL 

 ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ 

 

 

Nr. 

crt. 

Tip de indicator Valoare/descriere indicator 

1. Număr locuitori 3960 

2. Număr sate racordate la reţeaua de 

alimentare cu apă 

- 

3. Lungime reţea (km) - 

4. Număr abonaţi - 

5. Grad de contorizare şi mc apă 

distribuiţi pentru populaţie în 

gospodăriile individuale  

- 

6. Grad de contorizare şi mc apă 

distribuiţi pentru societăţi 

comerciale 

- 

7. Grad de contorizare şi mc apă 

distribuiţi pentru altele  

- 

8. Operatorul de servicii COMPANIA JUDETEANA  

« APA SERV ». S.A. NEAMT 

PIATRA NEAMŢ   

Str. LT. DRĂGHIESCU, NR.20 

9. Date privind calitatea apei potabile 

 

Calitatea apei din fântâni este 

improprie consumului, prezentând 

impurităţi şi depuneri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE ÎN SECTORUL 

CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Tip de indicator Valoare/descriere indicator 

1. Descrierea sistemului de 

canalizare pentru ape uzate 

menajere 

Nu exista 

2. Număr sate racordate la reţeaua de 

canalizare 

- 

3. Număr abonaţi - 

4. Care este ponderea consumatorilor 

racordati la reteaua de apa care 

beneficiaza si de serviciile de 

canalizare 

0% 

5. Grad de contorizare  pentru 

populatie in gospodariile 

individuale 

0% 

6. Grad de contorizare  pentru 

societăţi comerciale 

0% 

7. Grad de contorizare pentru altele 

(unitati scolare, institutii diverse) 

0% 

8. Sistem de monitorizare a cantitatii 

si calitatii apelor reziduale 

- 

9. Operatorul de servicii COMPANIA JUDETEANA  

« APA SERV ». S.A. NEAMT 

PIATRA NEAMŢ   

Str. LT. DRĂGHIESCU, NR.20 

10. Modul de deversare a apelor 

reziduale 

- 

11. Existenta statiilor de epurare - 

 

 

 

 

 

 

 



PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE ÎN SECTORUL 

SALUBRIZAREA LOCALITĂŢII ŞI MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

SOLIDE 

 

Nr. 

crt. 

Tip de indicator Valoare/descriere indicator 

1. Descrierea serviciului de 

salubrizare 

Serviciul de salubritate din cadrul 

consiliului local nu funcţionează 

la capacitate din lipsă de mijloace 

de transport şi personal 

2. Modul şi locul de colectare şi 

depozitare al deşeurilor menajere 

În prezent se derulează proiectul 

SMID care va avea următoarele 

rezultate : 

 Amenajarea a 30 

platforme de colectare 

de tip 1 – reziduale, 

pentru depozitarea 

gunoiului menajer prin 

proiectul SMID; 

 Construirea a 20 

platforme de colectare 

de tip 2 – reciclare, 

pentru reciclarea 

deșeurilor prin proiectul 

SMID; 

Cimitirele de pe raza 

comunei Mărgineni nu au 

delimitate clar  zonele de 

protecţie sanitară. În comuna 

Mărgineni nu există propuneri 

pentru extinderea cimitirelor 

existente sau pentru înfiinţarea 

unuia nou. 

3. Număr contracte încheiate cu 

beneficiarii de servicii 

- 

4. Puncte de precolectare, colectare 

selectivă şi de reciclare a 

deşeurilor 

- 

5. Operatorul de servicii de 

salubrizare 

Serviciul de salubritate din cadrul 

Consiliului Local Mărgineni 



 

 

 PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE ÎN SECTORUL 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

 

 

Nr. 

crt. 

Tip de indicator Valoare/descriere indicator 

1. Operatorii de transport public de 

călători 

SC Troleibuzul Piatra Neamţ SA 

Str. Strămutaţi nr.21 bis, 

Dumbrava Roşie 

2. Numărul şi lungimea rutelor (km) Piatra Neamţ – Mărgineni 25 km 

Piatra Neamţ – Hîrţeşti 33 km 

 

3. Frecvenţa curselor  Zilnic, în medie o cursă la 1,5 ore 

4. Numărul şi tipul mijloacelor de 

transport 

Autobuze  

5. Număr pasageri transportaţi pe zi 350 

 

 

 PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE ÎN SECTORUL 

ILUMINAT PUBLIC 

 

 

Nr. 

crt. 

Tip de indicator Valoare/descriere indicator 

1. Infrastructura existentă 4 sate electrificate – Mărgineni, 

Hîrţeşti, Hoiseşti, Itrineşti 

2. Nivel de iluminare pe zone 

caracteristice  

stradal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PLANIFICAREA STRATEGICA A DEZVOLTARII LOCALE A COMUNEI MĂRGINENI 
DIN JUDETUL NEAMT 

 
 Pornind de la faptul că administraţia publică este un sistem organizat, prin 
intermediul căruia sunt duse la îndeplinire politicile publice, deontologia serviciului public 
are ca principiu si valoare centrală nu atât eficienţa matematic calculabilă din perspectiva 
economiei de piaţă, cât oportunitatea, necesitatea socială  si binele comunitaţii.  
In actualul context de apartenență europeană, modernizarea administraţiei publice din 
comuna MĂRGINENI pentru a face faţă cu succes actualelor si viitoarelor probleme 
administrative, a devenit o necesitate de necontestat, fiind cuprinsă prin obiective clare şi in 
Planurile Multianuale de Modernizare a Administraţiei Publice. În acest sens, imbunătăţirea 
managementului administraţiei publice locale şi creşterea profesionalismului funcţionarilor 
publici va avea efecte pozitive în: 

 modul de gestionare a resurselor locale; 

 fundamentarea şi stabilirea deciziilor în cadrul consiliului local; 

 modul de elaborare a  bugetului; 

 gestionarea timpului fiecărui angajat; 

 comunicarea pe orizontal şi pe vertical în cadrul consiliului local; 

 comunicarea cu cetăţenii;     
Toate aceste efecte pozitive ce se vor înregistra ca urmare a modernizării administraţiei 
publice locale, vor reprezenta individual, pentru fiecare funcţionar public, un pas important 
spre formarea unui funcţionar public de carieră, pregătit pentru schimbările care vor intervi 
în spațiul Uniunii Europeane.  
 Totodată, în contextul creşterii volumului fondurilor alocate de către Uniunea 
Europeană pentru Romania, administraţia publică locală din comuna MĂRGINENI are 
nevoie de o infuzie de cunostinţe avansate in domeniul conducerii afacerilor publice şi a 
creşterii gradului de absorbţie a fondurilor UE şi a altor donori, în scopul schimbării de fond 
a raportului dintre administraţie şi cetăţeni, a eficientizării activităţii proprii şi a creării 
premizelor de dezvoltare prin resurse proprii si atrase. 
Implicarea activă a cetăţenilor la elaborarea analizelor şi la prioritizarea obiectivelor de 
dezvoltare ale comunităţii, intervenţia acestora în fundamentarea pe baze realiste a unor 
acte normative, garantează o viziune obiectivă a ţelurilor de dezvoltare şi intensificarea 
dialogului administraţie publică-cetăţeni pentru rezolvarea problemelor comunităţii. 

Conceptul de dezvoltare socială autosusţinută-durabilă este foarte 
asemănător cu cel al comunităţi sănătoase, care a fost definit ca “ o comunitate 
care este într-un proces continuu de a crea acel mediu fizic şi social şi de a dezvolta 
şi îmbunătăţi acele resurse ale comunităţii care dau putinţă oamenilor să se sprijine 
reciproc în realizarea tuturor funcţiilor vieţii şi a întregului lor potenţial fără a afecta 
dezvoltarea generaţiilor viitoare”. 

Fiecare comunitate este unică, având propriile sale interese, probleme şi nevoi, 
însă în actualul context de creştere a autonomiei locale, trebuie să se orienteze spre o 
dezvoltare autosusţinută, în care elementele programelor de dezvoltare vor include 
dimensiunile sociale, economice, de sănătate şi de mediu. Aceste dimensiuni sunt 
interdependente, iar progresul în oricare dintre ele, poate aduce o contribuţie semnificativă 
la progresul celorlalte. Astfel, comuna MĂRGINENI orientată spre dezvoltare autosusţinută 
–durabilă se caracterizează prin: 

1. dezvoltarea de sine stătătoare, fără a afecta dezvoltarea altor comunităţi, din 
perspectivă geografică; 

2. evoluţia pe baze previzionale şi monitorizarea efectelor activităţilor 
comunităţii în aşa fel încât să nu pericliteze generaţiile viitoare; 

Activitatea de conducere a intereselor locale, la fel ca orice proces de conducere, 
este împărţită, după natura sarcinilor implicate şi modul de realizare, în cinci etape : 



 previziune ; 

 organizare ; 

 coordonare ; 

 antrenare ; 

 evaluare – control. 
Previziunea are rolul de a asigura dezvoltarea în următorii ani a comunităţii şi constă 

în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele 
obiective ale comunităţii locale, resursele şi mijloacele necesare realizării lor. Previziunea 
are ca scop elaborarea planului strategic de dezvoltare a comunei MĂRGINENI, 
folosind o serie de instrumente specifice planificării. 
În cadrul metodologiei de elaborare a strategiei se includ : 

 colectarea, prelucrarea şi evaluarea datelor ; 

 efectuarea unor cercetări directe (informaţii de la nivelul primăriei şi de la diverse 
obiective din comunitate) ; 

 compararea datelor obţinute la nivel local cu cele de la nivelul altor comunităţi şi 
cele de la nivel naţional ; 

 interviuri cu diverşi lideri de opinie şi grupuri de interes specific, şi obţinerea 
profilului comunitar. 

Planul strategic durabil al comunei MĂRGINENI este elaborat pe o perioadă de 6 
ani şi trebuie să se bazeze pe atragerea în circuitul economico-social a întregului 
potenţial local, precum şi pe atragerea a cât mai multe fonduri de la diverşi donatori 
din ţară şi din străinătate. Un rol important în stadiul actual de apartenență la UE, îl 
au fondurile structurale ale Uniunii Europene. 
Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei MĂRGINENI este în 
final un plan de acţiune care specifică : 

 obiectivele strategice stabilite ; 

 prioritățile și măsurile strategice conturate; 

 grupuri țintă ce concură la activitățile întreprinse; 

 sarcini şi activităţi ce trebuie finalizate pentru a atinge fiecare obiectiv în 
parte ; 

 resursele alocate (financiare, umane, naturale, materiale, etc.) 

 perioada de intervenție; 

 modul de realizare și mijloacele; 

 rezultatele durabile aşteptate ; 

 termenele de finalizare pentru atingerea fiecărui obiectiv. 
 
 
PLANIFICAREA STRATEGICA A DEZVOLTARII LOCALE A COMUNEI MĂRGINENI 
DIN JUDETUL NEAMT consta intr-un cadru de punere in aplicare a unor programe de 
dezvoltare, care : 

a) combat slabiciunile locale (punctele slabe) si : 

b) dezvolta comuna pe sectorul punctelor tari, folosind : 

c) oportunitatile in dorinta de a realiza : 

d) o comuna atractiva. 

 

 

 



SCOPUL PLANIFICARII STRATEGICE A DEZVOLTĂRII DURABILE A 

COMUNEI MĂRGINENI DIN JUDETUL NEAMT 

 
Obiectivele fundamentale: desemneaza acea categorie de obiective care vizeaza 
orizonturi indelungate de timp si care fac referire la ansamblul activitatilor desfasurate de o 
organizatie, respectiv de administratia publica locala. Din punct de vedere al continutului, 
obiectivele fundamentale se divid in doua categorii: obiective economice (sprijinirea 
dezvoltarii activitatilor economice locale in contextul descentralizarii  administratiei publice 
locale; realizarea de investitii in domenii care sa aduca venituri comunei; atragerea de 
investitori care sa creeze locuri de munca; reabilitarea infrastructurii problematice etc), 
obiective sociale (masuri de protectie a persoanelor defavorizate prin crearea unor 
centre speciale, angrenarea lor in activitati utile comunitatii; masuri de protectie a mediului; 
masuri de reabilitare a edificiilor cu impact asupra populatiei, cum ar fi dispensare, camine 
culturale, scoli; masuri de cresterea a transparentei activitatilor administratiei publice 
locale si implicare a cetatenilor in actele decizionale; etc). 
Optiunile strategice: se refera la o paleta larga de modalitati de realizare a obiectivelor 
strategice. Numarul modalitatilor strategice pe care le poate aplica administratia publica 
locala este foarte mare, dar din categoria celor fundamentale fac parte : elaborarea 
bugetului pe programe, accesarea unor fonduri nerambursabile specifice domeniilor 
deficitare din cadrul comunei, crearea de specialisti care sa poata accesa si implementa 
diverse proiecte economico-sociale, imbunatatirea managementului in administratia 
publica locala, informatizarea activitatilor si cresterea gradului de specializare a 
functionarilor publici. 
Resursele : sunt materiale, financiare, umane etc. si sunt de regula prevazute sub forma 
de fonduri circulante si de investitii. 
Termenele strategice :delimiteaza perioada operationala a strategiei, precizandu-se de 
regula momentul declansarii, termene intermediare care marcheaza evenimente 
semnificative in infaptuirea obiectivelor strategice si momentul finalizarii implementarii 
strategiei. 
Sinergia : defineste efectele, rezultatele care se asteapta sa fie obtinute ca urmare a 
implementarii rationale a strategiei. 
Strategia constituie totdeauna fundamentul pentru elaborarea politicilor definite ca fiind 
ansamblul de obiective pe termen mediu ce se refera la totalitatea activitatilor sau la 
componentele majore ale lor, impreuna cu volumul si structura resurselor disponibile, 
actiunile principale de intreprins, principalii responsabile si executanti, sursele de finantare, 
termenele finale si intermediare, indicatori de eficienta globala si partiala. 
Deci, politicile se deosebesc de strategii prin cel putin doua caracteristici, si anume : 
orizont mai redus 0,5-2 ani si grad de detaliere mai pronuntat. 

 

LIMITE ALE DEZVOLTARII LOCALE A COMUNEI MĂRGINENI DIN 

JUDETUL NEAMT: 

a) Interventii directe ale statului sunt mult limitate (economie de piata);  

b) Sistemul legislativ limiteaza deseori initiativele locale; 

c) Limitarea financiara a bugetelor locale; 

d) Deciziile locale pot fi depasite de planificari superioare ( judetean, 

regional, national).     



CAPITOLUL II 
                     

                    ANALIZA SWOT 

(Puncte tari - Puncte slabe, Oportunități - Amenințări) 

 Analiza SWOT a comunei MĂRGINENI din judetul Neamt comporta abordarea 
urmatoarelor domenii : 

 
Resurse naturale și antropice, repere economice 
 
 

Infrastructura, patrimoniul și dotările tehnice 

Mediul înconjurător 

Resursele umane și populația 

Invatamant , cultura , arta , sport 

Sanatate 

Turism 





 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 

Resuse naturale și antropice, 
repere economice 
 

 Teren arabil: 3947 ha- 76,54 % din 

suprafata agricola; 

 Pasuni: 965 ha – 18,72 % din 

suprafata agricola; 

 Fanete: 238 ha – 4,62 % din 

suprafata agricola; 

 Paduri: 523 ha – 63,40 % din total 

terenuri neagricole; 

 Suprafata cu ape: 75 ha – 9,09 % 

din total terenuri neagricole; 
 86,21% din teritoriul administrativ 

al comunei este agricol, favorabil 
culturii de cereale şi creşterii 
animalelor, ceea ce determină 
profilul economic dominant.  

 Pozitia geografica foarte 
avantajoasa în regiune cu 
climat continental moderat; 

 Spatii verzi/locuitor suficiente; 

 Existenta unui șeptel mediu de 
animale – mai ales ovine și bovine -, 
si numar de pasari care genereaza 
venituri in gospodarii; 

 Existenta agentilor economici      
( persoane juridice sau persoane 
fizice) în număr mediu, respectiv, 
peste 35;  

 Serviciile din sectorul particular sunt 
bine reprezentate : 8 unitati 
alimentare, 7 nealimentare, 17 unitati 
mixte si 7 unitati de alimentatie 

publica ; 
 Existenta a 8 asociații agricole; 

 Asigurarea unei parti importante 
din productia de came si produse 
din carne de catre fermele si 
gospodariile din comuna; 

 Asigurarea unei game de 
produse lactate în gospodariile 
de pe teritoriul comunei; 

 Existenta accesului la reteaua 
internet; 

 Sectorul IT&C in expansiune. 

 

Resuse naturale și antropice, 
repere economice 
 

 Desi exista suficiente resurse naturale 
autohtone care sa poata fi exploatate 
si/sau prelucrate si care sa creeze 
locuri de munca, initiativa privata nu 
se afla la nivelul expectantelor 
datorita insuficientei informatiilor in 
domeniu si a modului sinuos de 
obținere a fondurilor necesare 
demararării afacerilor și a fărâmițării 
terenurilor agricole proprietate 
personală; 

 Se înregistrează o scădere 

importanta a suprafeţelor ocupate 

cu livezi de la 52 ha în anii trecuţi, 

la 2 ha în prezent; 
 Inexistența unei mici industrii axate 

pe industrializarea laptelui, 
industrializare a carnii, brutarie, 
moara pentru cereale. 

 Puterea financiara relativ scazuta 
a paturii mijiocii existente la 
nivelul comunei; 

 Contributia Ia cifra de afaceri in 
domeniul industriei prelucratoare 
realizata de IMM-uri este mica; 

 Reprezentare minimă a 
microintreprinderilor si IMM-urilor 
care sa produca si sa exporte; 

 Parteneriatul public-privat nu 
este suficient de dezvoltat; 

 Lipsa informatiilor de piata; 

 Lipsa unei culturi manageriale in 
sectorul privat; 

 Investitii scazute in resursele 
umane ale IMM-urilor existente: 

 Lipsa unui management calitativ, 
la nivelul afacerilor mici; 

 Salarii mici in comparatie cu 
costul vietii; 

 Inexistenta unui supermarket 
care sa deserveasca populatia 
comunei. 

 



Oportunități 
 

Amenințări 

Resuse naturale și antropice, 
repere economice 
 

 Atragerea de investitori romani 
şi/sau străini în zonă ca urmare a 
existenței unor resurse naturale și 
antropice propice dezvoltării unor 
afaceri; 

 Crearea de facilitati pentru 
investitori ; 

 Incurajarea exportului de 
produse cu valoare adaugata mare; 

 Accesul la fondurile post -
aderare ale UE :Programele 
Operationale Sectoriale si 

Programul Operational Sectorial pentru 
Agricultura , Dezvoltare Rurala si 
Pescuit; 

 Facilitarea parteneriatelor dintre 
intreprinzatori locali si cei straini; 

 Accesarea programelor
 cu finantare internationala; 

 Construirea unui ,,incubator de 
afaceri"; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului; 

 Cooperarea cu alte
 comune din UE sau 

organizatii in domeniul educatiei si 
formarii; 

 Valorificarea potentialului turistic 
al zonei; 

Resuse naturale și antropice, 
repere economice 
 

 Descentralizarea apropiata a 
administratiei publice locale, va 
genera restrangerea drastica a 
veniturilor, in conditiile poderii 
reduse a agentilor economici 
importanți pe teritoriul comunei, si, 
implicit, imposibilitatea demararii 
unor investitii locale din fonduri 
proprii ; 

 Deficiențele infrastructurii rutiere 
pe teritoriul comunei, va genera 
tendințe de izolare a acesteia si 
ocolirea ei de catre investitori si 
turisti ; 

 Scăderea interesului agenţilor 
economici de a investi în zona fără 
sistem de alimentare cu apă, ca 
urmare a aprovizionării cu apă din 
fântâni cu problemele curente ale 
acestora (calitate precară, debit 
variabil cu caracteristici si 
parametrii necontrolaţi, eforturi 
economice mari pentru debite 
mici) 

 Scăderea interesului  în 
dezvoltarea construcţiilor în 
general şi a locuinţelor în special 
în aceste zone fara sistem 
centralizat de canalizare ; 

 Lipsa de locuri de munca in zona 
va genera migratia fortei de 
munca in strainatate si scaderea 
nivelului de scolarizare in randul 
tinerilor ; 

 Lipsa fondurilor de dezvoltare 
pentru crearea de noi locuri de 
munca va spori somajul pe termen 
lung si gradul de vulnerabilitate a 
unor categorii de populatie (femei, 
tineri fara experienta sau studii cu 
cerere redusă pe piata muncii, 
muncitori mai varstnici, alte 
categorii peste 35 ani) ; 

 Neimplicarea societatii civile in 
problemele economico-sociale ale 
comunei va accentua stagnarea 
dezvoltarii si imposibilitatea 
obtinerii unor fonduri vitale pentru 



investitii socio-economice ; 

 Cadru legislativ insuficient și 
greoi pentru sprijinul IMM-urilor 
la start-up; 

 Instabilitate legislativa afectează 
agenții economici și îi 
descurajează; 

 Lipsa credibilitatii mediului de 
afaceri, lipsa comunicarii și 
coruptia înfrânează deciziile 
potențialilor întreprinzători 
privați; 

 Cresterea preturilor la
 serviciile de telecomunicatii 
si transport duc la scăderea 
nivelului de trai al populației și la 
creșterea cheltuielilor agenților 
economici; 

 Adancirea dezechilibrului pe 
piata muncii intre cerere si oferta 
crează șomaj real și mascat, dar 
încurajează și munca la 
« negru »; 

 Pregatirea manageriala redusa 
duce la acțiuni și decizii 
economice greșite, care pot 
falimenta agenții economici, sau 
îi pot aduce în situații de 
pierdere la bilanț . 

 
 
 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

Infrastructura, patrimoniul și 
dotările tehnice 
 

 Existența de studii de fezabilitate 
pentru introducerea sistemului de 
alimentare cu gaz metan a comunei; 

 Existenţa studiilor de fezabilitate 
pentru alimentare cu apă a celor 4 
sate componente: Mărgineni, Hîrţeşti, 
Hoiseşti, Itrineşti  

 Existenţa unui proiect tehnic de 
înfiinţare a reţelei de alimentare cu 
apă în cele patru sate componente pe 
o lungime de 30 km ; 

 Studii de fezabilitate aflate în lucru 
pentru înfiinţarea canalizării si epurării 
apelor uzate in cele patru sate ale 
comunei ; 

Infrastructura, patrimoniul și 
dotările tehnice 
 

 Lipsa sistemului de alimentare cu 
gaze naturale a comunei ; 

 Inexistenţa unui sistem de 
alimentare cu apă în comună; 

 Insuficienţa fondurilor proprii pentru 
acoperirea integrală a costurilor de 
infiinţare a reţelei de alimentare cu 
apă. 

 Lipsa sistemului de alimentare cu 
apă a comunităţii generează lipsa 
reţelei de canalizare şi epurare a 
apelor uzate 

 Lipsa unui portofoliu de proiecte in 
domeniul canalizarii si epurarii 
apelor uzate in cele patru sate ale 



 Frecvenţă bună a curselor zilnice 
efectuate de operatorii de servicii de 
transport; 

 Tarife de transport normale pe piaţa 
transporturilor locale ; 

 Existenţa unui proiect de mediu ce 
vizează salubritatea, și se bazează pe 
colectarea, selectarea și reciclarea 
deșeurilor din comună - SMID; 

 Existenţa infrastructurii de iluminat 
public în cele patru sate componente 
ale comunei în proporție de 100%; 

 Nivel de iluminare stradal acceptabil ; 

 Existența drumului județean DJ E27 
asfaltat ; 

 Existența unei rețele de drumuri 
comunale de acces structurată pe 
zone ; 

 Alimentarea cu energie electrică a 
comunei MĂRGINENI este asigurată, 
în totalitate (linii aeriene de 20 kV). 
Consumatorii din comună sunt 
alimentaţi cu energie electrică prin 
linii electrice de distribuţie de 0,4 kV, 
aplasate pe stâlpi de beton şi care 
preiau energia electrică din posturi 
de transformare de 20kV ;  

 Comuna MĂRGINENI este traversată 
de cablu telefonic cu fibră optică – 
inclusiv cu internet prin cablu.Reţeua 
telefonică din comună respectă 
traseul drumurilor şi al străzilor din 
intravilanul comunei, firele fiind 
amplasate pe stâlpi din lemn, dar şi 
subteran; 

 Rata medie a numarului de abonati 
la serviciu de telefonie fixa; 

 Existenta pe teritoriul comunei 
MĂRGINENI a 2 agentii PTTR; 

 Comuna a achiziționat un utilaj 
pentru întreținerea drumurilor. 

 

comunei;  

 Insuficienţa fondurilor proprii pentru 
acoperirea integrală a costurilor de 
înfiinţare a reţelei de canalizare si 
epurare a apelor uzate in cele patru 
sate ale comunei ; 

 Mijloacele de transport cu care 
operatorii efectuează curse nu sunt 
la un nivel superior din punct de 
vedere tehnic şi calitativ şi nu 
satisfac în totalitate cerinţele de 
confort şi  siguranţă ale călătorilor ; 

 Infrastructura existentă de 
iluminat stradal este uzată tehnic şi 
moral şi necesită lucrări de 
reabilitare pe un tronson de 33 km; 

 PT-uri aflate într-o stare 
avansată de uzură tehnică şi morală 
care necesită lucrări de reabilitare ; 

 Un pod aflat in conditii precare de 
functionare -- Piciana ; 

 Existenţa unui centru civic 
neadecvat ce trebuie reabilitat; 

 Sediul primăriei este neîncăpător; 

 Există un singur dispensar in satul 
MĂRGINENI; 

 Inexistența unei baze sportive în 
comună pentru desfăşurarea în 
condiţii normale a activităţilor de 
educaţie fizică a copiilor; 

 Populatia peste 60 ani care se 
confrunta cu nevoi specifice, nu 
beneficiaza de nicio unitate de 
ingrijiri speciale (inclusiv cantina 
socială) si nici de ingrijiri la 
domiciliu ; 

 Stadiul necorespunzător al unor 
drumuri comunale generează 
necesitatea asfaltării, plombarii și 
balastării a 24,4 km; 

 Cursurile apelor care strabat 
comuna nu sunt regularizate si 
prezinta risc de inundabilitate; 
 

 Cimitirele din comuna nu au 
zona cu  perimetru de protectie 
sanitara.   
 

Oportunități Amenințări 

Infrastructura, patrimoniul și 
dotările tehnice 
 

Infrastructura, patrimoniul și 
dotările tehnice 
 



 In contextul descentralizarii 
administratiei publice locale, se 
impune tot mai mult  cresterea 
gradului de absorbtie a fondurilor 
nerambursabile de la diversi 
donatori, prin participarea in 
parteneriat cu societatea civila la 
licitatii de proiecte pe domenii de 
interes local ; 

 Posibilitatea contractării de 
resurse financiare locale direct de 
catre autorităţile administraţiei 
publice locale pe bază de opţiuni :  
- Imprumuturi contractate 

direct de către operator fără 
implicarea autorităţii 
administraţiei publice 
locale ; 

- Imprumuturi contractate de 
către operator, dar cu 
garanţia parţială sau totală 
a autorităţii administraţiei 
publice locale, cu 
respectarea legislaţiei în 
domeniul ajutorului de stat ; 

 Atragerea de granturi din fonduri 
ale UE, fonduri structurale 
europene, fonduri guvernamentale 
si alti donori – acorduri bilaterale 
între România și terțe țări - , 
pentru implementarea de proiecte 
destinate înfiinţării reţelei de 
alimentare cu apă si canalizare în 
comună ; 

 Accesarea de fonduri de la 
instituţiile financiare locale şi/sau 
obţinute prin PPP (parteneriat 
public-privat) constînd în : 
împrumuturi de la băncile 
comerciale, obligaţiuni municipale, 
alte instrumente financiare, forme 
contractuale în cadrul PPP 

 Reciclarea deşeurilor la nivel local 
ar putea aduce beneficii 
comunităţii prin creşterea 
veniturilor proprii la bugetul 
consiliului local şi crearea de noi 
locuri de muncă ; 

 Atragerea de granturi din fonduri 
structurale europene pentru 
implementarea de proiecte 
destinate înfiinţării unor puncte de 
reciclare a deşeurilor bazate pe 
tehnologii moderne ; 

 Existenţa pe teritoriul comunei a 
unor tronsoane de drumuri greu 
practicabile , îngreunează 
transportul de acces; 

 Neamenajarea drumurilor si 
podurilor existente in comuna 
(ex.: drum Mărgineni-Itrinești, 
pod moară-Hoisești, pod centru – 
Hoisești), va duce la degradarea 
accentuata a acestora ; 

 Scăderea interesului agenţilor 
economici de a investi în zonă ca 
urmare a aprovizionării cu apă 
din fântâni cu problemele curente 
ale acestora (calitate precară, 
debit variabil cu caracteristici si 
parametrii necontrolaţi, eforturi 
economice mari pentru debite 
mici) 

 Accentuarea disconfortului 
membrilor comunităţii în cadrul 
locuinţelor şi orientarea unora 
spre alte zone mai bine echipate 
din punct de vedere al alimentarii 
cu apa si canalizarii; 

 Scăderea interesului  în 
dezvoltarea construcţiilor în 
general şi a locuinţelor în special 
în aceste zone fara sistem 
centralizat de alimentare cu apa 
si canalizare ; 

 Calitatea apei potabile din fântâni 
poate fi afectată de diverşi factori 
aleatorii, ceea ce poate aduce 
prejudicii stării de sănătate a 
locuitorilor din zonele nebranşate 
la sistemul de alimentare cu apă 
potabilă. 

 Puterea de cumparare scazuta 
a populatiei pentru serviciile de 
telefonie, apa, canal, energie 
electrica, gaze naturale, 
televiziune prin cablu duce la 
scăderea nivelului de trai; 

 Insuficienta colaborare intre 
Consiliul Local al comunei 
MĂRGINENI si Consiliul Judetean 
Neamt în domeniul realizării unor 
mari proiecte de interes regional; pentru promovarea 

 Cadru legislativ care mentine 
monopolul de stat pentru 
furnizarea anumitor tipuri de 
servicii din infrastructura de 
utilitati servicii 



 Accesarea de fonduri de la 
instituţiile financiare locale şi/sau 
obţinute prin PPP (parteneriat 
public-privat) pentru gestionarea 
deseurilor ;  

 Atragerea de investitori romani 
şi/sau străini în zonă ; 

 Sprijinirea infiintarii de agenti 
economici pe teritoriul comunei, 
prin masuri stimulative initiate de 
administratia publica locala, care 
vor avea efecte pe termen lung 
prin cresterea nivelului veniturilor 
locale ; 

 Crearea unui Centru Social 
modern pentru ingrijirea copiilor 
defavorizați prin intermediul unui 
proiect social cu fonduri 
nerambursabile; 

 Construirea de locuinţe sociale 
pentru persoanele defavorizate 
prin atragerea de fonduri 
nerambursabile şi alte fonduri cu 
destinaţie 

 Infiintarea  unei  organizatii 
neguvernamentale care sa sprijine 
dezvoltarea locala si care sa 
initieze proiecte sociale şi alte 
tipuri de proiecte în parteneriat cu 
primăria; 

 Cresterea colaborarii cu cetatenii 
in luarea deciziilor si in 
prioritizarea domeniilor de 
dezvoltare, prin distribuirea de 
suporturi informative de tipul-
”GHIDULUI CETATEANULUI”, 
poate contribui la o dezvoltare 
sustinuta a localitatii si la sprijinul 
cetatenilor in realizarea unor 
investitii locale; 

 Obtinerea de fonduri pentru 
racordarea localitatii la reteaua de 
alimentare cu apa si canalizare ar 
crea conditii de atragere a 
investitorilor si a turistilor ; 

 Valorificarea traditiilor populare din 
zona,  prin infiintarea mai multor 
centre locale de gen; 

 Infratirea comunei cu alte localitati 
din afara tarii, ar putea aduce 
beneficii multiple, precum : 
atragerea de turisti si investitori, 
comercializarea unor produse de 
arta populara, sprijin financiar 



si/sau material pentru diverse 
investitii, schimb de experienta in 
domenii de interes local, etc ; 

 Sprijinirea intreprinzatorilor locali 
pentru atragerea de fonduri 
nerambursabile in scopul infiintarii  
unor unitati de prelucrare a 
laptelui, carnii, fructelor, 
etc.,masura care ar genera locuri 
de munca ; 

 Crearea unui birou de consultanta 
care sa dea informatii la cerere 
pentru cetatenii interesati sa 
lanseze diverse initiative 
investitionale, sociale sau de alta 
natura, iar pe baza experientei 
acumulate sa se creeze un 
incubator de idei locale ; 

 Participarea șomerilor la cursuri 
de reconversie profesionala, 
pentru a fi pregatiti de o eventuala 
absorbtie in sectoare ce s-ar putea 
dezvolta in localitate.   

 Dezvoltarea concurentei in    
telecomunicatii prin • Puterea de cumparare scazuta a 

extinderea ariei de oferire a 
serviciilor de cablu populatiei pentru serviciile de telefonie 
TV si televiziuni digitate , telefonie 
fixa din Neamt (UPC ; Digit TV 
;Romtelecom ; Dolce , Boom .) , apa-canal , energie electrica , gazepartea unor companii cu filiale in orasul Targu naturale , teieviziune prin cablu ; + Locuintele particulare sunt d • Insuficienta colaborare intre Consiliul  

 Modernizarea statiilor,retelelor si 
transformatoarelor de curent 
electric (ABB Siemens) pentru a 
se situa la acelasi nivel tehnologic 
cu cel din UE. 

 
 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

Mediul înconjurător 
 

 Pe teritoriul comunei nu exista  
surse majore de poluare atmosferică prin 
gaze sau pulberi ceea ce genereaza un 
mediu in majoritate curat,  

 Existenta la nivelul judetului 
Neamt a tehnicii performante de 
monitorizare a calitatii mediului; 

 Existenta unui interes comunitar 
pentru problemele legate de protectia 
mediului. 

Mediul înconjurător 
 
 Unele fântâni au apă 

necorespunzătoare chimic şi 
bacteriologic, datorită amplasării 
necorespunzătoare, neigienizării şi 
întreţinerii deficitare; 

 Pânza freatică prezintă un grad 
ridicat de mineralizare şi concentraţii 
ce depăşesc valorile maxime admise 
pentru nitraţi 

 Educatie ecologica insuficienta 
si superficiala; 



 Existenta unei structuri la nivelul 
comunei pentru protectie civila , 
dezastre , etc. 

 Amenajarea a 30 

platforme de colectare de tip 1 – 

reziduale, pentru depozitarea 

gunoiului menajer prin proiectul 

SMID; 

 Construirea a 20 

platforme de colectare de tip 2 

– reciclare, pentru reciclarea 

deșeurilor prin proiectul SMID; 

 

 Poluarea apelor de suprafata si 
subterane ca urmare a inexistentei 
unui management al deseurilor la 
nivelul comunei precum si datorita 
lipsei infrastructurii de canalizare si 
epurare; 

 lnexistenta unui sistem 
centralizat de alimentare cu apa 
potabila pentru toti locuitorii comunei; 

 Cimitirele din comuna nu au 
asigurate zone de protectie sanitara. 

 

Oportunități 
 

Amenințări 

Mediul înconjurător 
 

 Reciclarea deşeurilor la nivel local 
ar putea aduce beneficii 
comunităţii prin creşterea 
veniturilor proprii la bugetul 
consiliului local şi crearea de noi 
locuri de muncă ; 

 Atragerea de granturi din fonduri 
structurale europene pentru 
implementarea de proiecte 
destinate înfiinţării unor puncte de 
reciclare a deşeurilor bazate pe 
tehnologii moderne ; 

 Accesarea de fonduri de la 
instituţiile financiare locale şi/sau 
obţinute prin PPP (parteneriat 
public-privat) pentru gestionarea 
deseurilor  

 Existenta unor programe cu 
cofinantare internationala 
orientate direct pentru protectia 
mediului si a naturii (LIFE, 
ECOLINKS, REC); 

 Cresterea interesului 
autoritatilor locale in 
promovarea de parteneriate in 
vederea protectiei mediului; 

 Crearea la nivel national 
a Fondului de Mediu pentru 
sustinerea si realizarea cu 
prioritate a proiectelor cuprinse 
in Planul National de Actiune 
pentru Protectia Mediului. 

 Existenta Planurilor 
Locale de Actiune pentru 

Mediul înconjurător 
 

 Scăderea interesului agenţilor 
economici de a investi în zonă ca 
urmare a aprovizionării cu apă din 
fântâni cu problemele curente ale 
acestora (calitate precară, debit 
variabil cu caracteristici si 
parametrii necontrolaţi, eforturi 
economice mari pentru debite 
mici) 

 Calitatea apei potabile din fântâni 
poate fi afectată de diverşi factori 
aleatorii, ceea ce poate aduce 
prejudicii stării de sănătate a 
locuitorilor din zonele nebranşate 
la sistemul de alimentare cu apă 
potabilă 

 Creșterea poluarii atmosferice in 
conditiile modernizarii 
infrastructurii de trasport si a 
cresterii traficului rutier; 

 Insuficienta fondurilor destinate 
protectiei mediului și lipsa de 
experiență în accesarea 
acestora pot duce la ratarea 
unor  șanse de a remedia 
probleme de mediu locale; 

 Depozitarea necontrolata a 
deseurilor pe teritoriul comunei 
poate duce la contaminarea 
solului și a apelor cu consecințe 
grave asupra sănătății 
oamenilor; 

 Lipsa impermeabilizarii solulului 
pentru protectia apelor 



Protectia Mediului. 

 Atragerea investitorilor 
care folosesc tehnologii 
nepoluante; 

 Aplicarea principiului  

poluatorul plătește; 

 Existenta in sistemul de 
invatamant a specializarilor in 
domeniul mediului, ecologiei, 
turismului; 

 Posibilitatea 
implementarii unui sistem de 
management al deseurilor la 
nivelul comunei MĂRGINENI; 

 Implicarea autoritatilor 
locale in realizarea unor 
proiecte: retele de apa / canal; 
reabilitarea unor drumuri, etc. 
 

subterane va duce la poluarea 
lor; 

 Lipsa unei stategii pentru 
ameliorarea prin impaduriri a 
terenurilor degradate in urma 
fenomenelor de eroziune va 
genera probleme de alunecări 
de teren; 
 

 
 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

Resurse umane și populația 
 

 Populatia totala: 3950 persoane; 

 Populatie activă (18-62 ani) peste 
medie: 2194 persoane, reprezentand 
55,40 % din total populatie, ceea ce 
inseamnă ca exista un potential 
uman important in comună; 

 Someri relativ putini (ponderea 
şomerilor în populaţia stabilă este de 
1,64%, față de 6,11% pe total județ 
Neamț) si ca efect al orientarii 
acestora spre indeletniciri agricole si 
gospodaresti, mişcării migratorii 
negative a populaţiei (sold negativ la 
schimbări de domiciliu şi de 
reşedinţă) şi plecări la muncă în 
străinătate; 

 Gradul de instruire a populatiei in 
scoli este spre mediu, predominand 
pregatirea gimnazială, profesionala si 
liceala, ceea ce arata un potential 
real de abordare a diverselor activitati 
generatoare de venit ; 

 Rata de cuprindere in invatamantul 
general este de 100% ; 

 Perpetuarea mestesugurilor populare 
se face in propriile gospodarii si 

Resurse umane și populația 
 

 Raportul de dependență demografică 
este mare - 80,49%, exprimând 
gradul de dependență a persoanelor 
inactive de persoanele active ; 

 O pondere relativ mare a populatiei 
imbatranite, aproximativ 27,78 % din 
populatia totala o reprezinta 
persoanele peste 60 ani ; 

 Lipsa unor organizatii 
neguvernamentale care sa 
promoveze si sa sprijine interesele 
sociale ale categoriilor defavorizate – 
copii, bătrâni, etc.;  

 Scaderea interesului tinerilor fata de 
aprofundarea studiilor; 

 Șomaj mascat generat de  iesirea 
persoanelor din evidentele AJOFM; 

 Initiative particulare reduse pentru 
demararea de noi afaceri  în raport 
cu potenţialul zonei; 

 Dezvoltarea comertului si a 
alimentatiei publice in detrimentul 
sectorului de productie ; 

 Spor natural negativ ; 

 Nivel ridicat al saraciei in 
regiunea Nord-Est in comparatie 



consta in : dulgherie, tâmplărie, 
tesutul covoarelor si realizarea de 
costume nationale specifice zonei ; 

 Colaborarea cetatenilor cu 
administratia publica locala in luarea 
deciziilor si in stabilirea prioritatilor de 
dezvoltare a comunei este la un nivel 
mediu ; 

 Gradul de perfectionare a 
functionarilor publici din administratia 
publica locala si a alesilor locali este 
bun, acestia beneficiind de instruire 
specifica in cadrul unor cursuri 
organizate de institutii ale 
administratiei publice centrale si alti 
furnizori de instruire specifica. 

 Existenta la nivelul judetului 
Neamt a Centrului de 
Consiliere pentru femei si 
copii supusi violentei 
domestic 

 Existenta Programelor de 
formare continua si de 
invatamant la distanta 

 Existenta programelor de 
formare si reconversie 
profesionala; 

 

cu celelalte regiuni de dezvoltare 
din Romania , respectiv 40,7%; 

 Grad ridicat al populatiei ocupate 
in agricultura : 70 %; 

 Rata somajului la nivelul tinerilor 
(15-24 ani) este de 2,3 ori mai 
mare decat rata totala, iar 
segmentul 15-34 ani detine cea 
mai mare pondere a somerilor; 

 Absenta unei redistribuiri a 
populatiei ocupate dinspre 
agricultura spre servicii si 
industrie; 

 Lipsa pe teritoriul comunei a 
unor de centre de consiliere si de 
ajutorare a femeilor si copiilor 
supusi violentei domestice; 

 Lipsa unor centre de servicii 
integrate de consultanta pentru 
persoane ce se autointretin; 

 Numar mic de persoane 
angrenate in cursuri de calificare  

 Decalaj intre pregatirea oferita 
de scoala si cerintele pietei 
muncii; 

 Migrarea, in ultimii ani a tinerilor 
in orase din tara, care le ofera 
mai multe oportunitati; 

 Incapacitatea retinerii in comuna a 
fortei de munca inalt calificata; 

Oportunități 
 

Amenințări 

Resurse umane și populația 
 

 Participarea somerilor la cursuri 
de reconversie profesionala oferite de 
AJOFM, pentru a fi pregatiti de o 
eventuala absorbtie in sectoare ce s-ar 
putea dezvolta in localitate.   

 Program operational pe resurse 
umane POSDRU 

 Programe guvernamentale sprijin 
pentru incadrarea somerilor; 

 Orientarea programelor spre 
specializari in domeniile cerute de piata 
fortei de munca; 

 Fonduri alocate de catre UE 
pentru dezvoltarea Resurselor 
Umane. 

Resurse umane și populația 
 

 Migratia fortei de munca calificate 
spre alte regiuni sau in alte state; 

 Numarul mare de salariati din 
intreprinderile mari care prin restructurare 
ar putea exercita presiuni pe piata muncii; 

 Slaba capacitate a firmelor de 
consultanta din regiune, cu efecte 
negative asupra cheltuirii fondurilor 
comunitare; 

 Cresterea infractionaiitatii din cauza 
nepregatirii si neutilizarii corespunzatoare 
a fortei de munca prin programe de 
integrare pe piata muncii; 

 Îmbătrânirea populației. 

 
 
 



Puncte tari 

 

Puncte slabe 

Invatamant , cultura , arta , 
sport 
 

 Invatamantul se desfasoara in 5 
unitati din care : 4 scoli (din care 2- 
Itrinești și Hoisești -, au inclusă și 
grădinită) pentru invatamantul primar 
si gimnazial si 1 gradinita pentru copii 
în satul Mărgineni; 

 Existenta a peste 300 elevi, a 28 
cadre didactice, si a peste 35 
preșcolari în cadrul gradinitelor; 

 Rata alfabetizarii adultilor este 94 
% 

 Promovarea ansamblului de dans  
«Muguraşii Mărgineniului » şi 
dotarea căminului cultural. 

 Incurajarea invatamantului in limbi 
straine si promovarea lui la toate 
nivelurile incepand de la gradinite ; 

 Buna pregatire a cadrelor didactice 
din invatamant; 

 Existenta in comuna a 2 biblioteci 
publice cu un fond total de carte de 
important; 

 Pastrarea traditiilor; 

 Obiectivele cu valoare de 
patrimoniu national sau local  
reprezinta centre potentiale si centre 
culturale; 

 Existența unui muzeu, păstrător al 
tradițiilor locale; 

 Implicare a autoritatilor locale in 
incurajarea sportului, prin 
propunerea în lista de investiții a 
anilor următori a unor baze 
sportive. 

 

Invatamant , cultura , arta , sport 
 

 

 Școlile nu sunt dotate cu retea de 
calculatoare performante, si nu sunt 
conectate la Internet; 

 Lipsa in apropierea comunei a 
teatrelor (cel mai apropiat fiind in 
Piatra Neamt sau in Iasi) ; 

 Lipsa unei  baze sportive la nivelul 
comunei MĂRGINENI . 

 Scolile din comuna au o infrastructura 
invechita, cu dotari tehnico-sanitare 
precare; 

 Sprijinirea insuficienta a artei si 
culturii; 

 Implicarea in prea mica masura a 
tinerilor in viata culturala si artistica; 

 Numarul mic al manifestarilor cu scop 
caritabil; 

 Inexistenţa unor locuri de joacă destinate 
copiilor  

 Lipsa unor săli de sport în cadrul scolilor 
pentru desfăşurarea în condiţii normale a 
activităţilor de educaţie fizică a copiilor . 

 

 

Oportunități 

 

Amenințări 

Invatamant , cultura , arta , 
sport 
 

 Atragerea de fonduri 
nerambursabile pentru 
modernizarea unitatii de 
invatamant existente in comuna; 

Invatamant , cultura , arta , sport 
 

 

 Pe fondul scaderii natalitatii si al 
imbatranirii populatiei, scade continuu 
numarul de elevi; 

 Scaderea interesului adolescentilor fata 



 Construirea unor săli de sport prin 
programe naționale de gen; 

 Continuarea proceselor de 
dotare a scolii din comuna pe 
bază de proiecte; 

 Preocuparea tot mai accentuata 
pentru colaborarea cu scoli si 
licee din strainatate in vederea 
organizarii de actiuni comune; 

 Aplicarea pentru programe si 
granturi de sprijinire si dezvoltare 
a culturii si traditiilor, prin 
schimburi de tineri cu alte țări; 

 Valorificarea la maxim a traditiilor 
si culturii prin înființare de centre 
specifice; 

 Promovarea internationala a 
traditiilor locale prin participarea 
la târguri, expoziții, dar și prin 
intermediul Internetului; 

 Promovarea de la varste fragede 
a valorilor si traditiilor; 

 Organizarea de spectacole cu 
scop caritabil care să pună în 
valoare talentele locale; 

 Construirea unor baze sportive în 
comună; 

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

 Incurajarea tinerilor pentru sportul 
de performanta.  

 

de studiile universitare, ca urmare a 
scăderii nivelului de trai a popolației și a 
creșterii taxelor școlare în învățământul 
universitar; 

 Subestimarea problemelor
 sistemului educational preuniversitar
 duce la demotivarea personalului 
didactic; 

 Insuficienta sustinere a vietii cu l t u ra le  
de catre societatea civila; 

 Diminuarea in si mai mare masura a 
interesului tinerilor pentru cultura. arta, 
traditii si sport. 

 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Sănătate 

 
 Dezvoltarea sectorului privat in 

domeniul sanatatii; 

 Existenta pe teritoriul comunei a unui 
dispensar uman in cadrul satului 
MĂRGINENI. 

 Exista a 3 cabinete medicale şi a 
unei farmacii; 

 

 

Sănătate 
 

 Lipsa in cadrul dispensarului uman 
existent a dotării corespunzătoare 
pentru asistenta sanitara primara in 
regim ambulatoriu ; 

 Lipsa unor puncte sanitare la nivel de 
sat pentru acordarea prompta a 
serviciilor medicale; 

 Costul mediu al spitalizarii ridicat in 
sectorul public ; 

 Slaba profilaxie în rândul populației; 

 Pregătire insuficientă a factorilor 



responsabili în atragerea de fonduri 
extrabugetare pentru dotări 
medicale specifice. 

 

Oportunități 

 

Amenințări 

Sănătate 
 

 Modernizarea dispensarului 
existent care să preia mai mulți 
pacienți și să crească eficiența 
actului medical; 

 Activitatea de preventie generala a 
afectiunilor populatiei locale va 
capata acuratete, reducand, astfel, 
numarul persoanelor bolnave 
spitalizate. Dispunand de conditii de 
igiena si de un ambient la standarde 
europene in cadrul unitatii medicale 
locale, de cunostinte si informatii 
directe obtinute prin intermediul 
pliantelor din domeniul sanatatii, 
populatia va aborda cu mai multa 
incredere serviciile medicale locale, 
atat pe palierul de prevenire a 
bolilor, cat si pe palierul de tratare a 
afectiunilor 

 Dezvoltarea sistemului de asigurări 
private de sănătate  

 Continuarea procesului de 
modernizate si retehnologizarea 
unitatilor de profil existente in 
orasele din apropierea comunei 

 Distribuirea mai eficienta a banilor 
proveniti de la CAS 

Sănătate 
 

 Frecventarea doar la nevoie a  
dispensarului de către persoanele cu 
probleme medicale poate duce la 
agravarea acestora și chiar deces; 

 Lipsa unor instrumente și aparate 
medicale de necesitate vitală cum ar 
fi sterilizator, electrocardiograf 
portabil, etc., poate duce la 
nerezolvarea unor cazuri medicale 
importante cu consecințe grave; 

 Lipsa activității de prevenție poate 
genera ignoranță față de boli și 
contracepție, cu efecte negative în 
timp;  

 Cresterea numarului de probleme 
medicale ca urmare a procesului de 
imbătrânire a populației. 
 

 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

Turism 
 

 Monumente istorice şi de artă, 
lăcaşe de cultură şi case memoriale 
cu valoare de patrimoniu, alte 
obiective:  

 
(p) -  Biserica "Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril" 
(1680 - 1683) - aşezare 
Cucuteni; 
(p) -  Biserica "Sf. Apostol 
Anania" (1728); 

Turism 
 

 Insuficienta dezvoltare a 
infrastructurii fizice si de utilitati din 
comuna; 

 Lipsa unui organism regional privat 
in turism; 

 Slaba dezvoltare a agroturismului 
local; 

 Promovarea insuficienta a 
potentialului turistic prin materiale 
tiparite (pliante, harti), lipsa unor 



(p) -  Biserica  "Adormirea 
Maicii Domnului"  (1769) - 
ctitorită de Alexandrina 
Cantacuzino. 

 

 Existența unui muzeu păstrător al 
valorilor locale. 

 Dezvoltarea sectorului piscicol; 

 Existența cadrului natural pitoresc, a 
spaţiului rural cu valenţe etno-
folclorice şi cu obiective cultural 
istorice valoroase.  

pagini specializate pe Intemet. 

 Lipsa unor semne de directionare 
in cel putin o limba de circulatie 
internationala; 

 Investitii reduse in turism; 

 Lipsa de informare a populatiei cu 
privire la creditele pentru investitii 
in turism de care ar putea 
beneficia. 
 

Oportunități Amenințări 

Turism 
 

 Valorificarea resurselor turistice 
existente in zona, prin crearea unor  
circuite turistice organizate, ar putea 
aduce o deschidere mai mare in 
domeniul agroturistic ; 

 Dezvoltarea turismului pentru pescuit 
sportiv favorizat de dezvoltarea 
sectorului piscicol; 

 Dezvoltarea agroturismului prin 
realizarea unei campanii de 
informare a gospodarilor locali cu 
potential pentru a se integra in 
circuitul agroturistic ; 

 Valorificarea traditiilor populare din 
zona,  prin infiintarea mai multor 
centre locale de gen; 

  Dezvoltarea satelor componente 
ca sate turistice pe structurile 
adecvate si anume : structuri de 
primire si c a z a r e  

 Reorganizarea mestesugurilor si 
artizanatului in scopul 
comercializarii unor obiecte ca 
suveniruri si anume : covoare 
tesute si innodate , sculpturi din 
lemn , piese de mic mobilier , 
obiecte de uz casnic si 
gospodaresc traditionale. 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
utilitati ; 

 Sustinere putemica pentru 
programele turistice cu finantare 
comunitara; 

 

Turism 
 

 Nevalorificarea patrimoniului 
cultural existent si a 
meşteşugurilor tradiţionale, va 
contribui la degradarea edificiilor 
culturale si diluarea in timp a 
importantei si potentialului de 
dezvoltare turistica a zonei; 

 Lipsa echipării localitatii in 
domeniul alimentarii cu apa si a 
canalizarii va situa comuna sub 
nivelul minim de civilizaţie cerut de  
Uniunea Europeana  

 Starea precara a a retelei de 
drumuri pentru transport rutier va 
ține departe investitorii în turism, 
dar și turiștii ; 

 Folosirea in prea mica masura a 

potentialului turistic, riscă să aducă 
pierderi financiare și să ducă la 
pierderea de oportunități de 
dezvoltare a unor afaceri pentru 
populația zonei; 

 Implicarea in prea mica masura a 
agentiilor de turism in promovarea 
turismului va aduce prejudicii 
financiare comunei; 

 

 

 
 



 

CAPITOLUL III 

Analiza cadrului strategic 

Analiza cadrului strategic identifica prioritatile stabilite la nivelurile: european, 
national, regional si judetean. Aceasta isi propune, de asemenea, sa identifice 
influenta pe care strategiile respective o au asupra comunei MĂRGINENI din judetul 
Neamt, precum si importanta de care aceasta se bucura in cadrul procesului de 
elaborare a planurilor de dezvoltare. 

Cadrul strategic identifica prioritatile stabilite pentru perioada 2014-2020. 

I. CADRUL SRATEGIC LA NIVEL EUROPEAN ȘI NATIONAL 
 

La 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat un proiect de pachet 
legislativ care va constitui un cadru al politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014–
2020. 
Comisia a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de 
coeziune este concepută şi pusă în aplicare, şi anume: 
• concentrarea asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii; 
• recompensarea performanţelor; 
• sprijinirea programării integrate; 
• accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte 
atingerea obiectivelor convenite; 
• consolidarea coeziunii teritoriale; şi 
• simplificarea aplicării. 

Aceste schimbări vin ca urmare a adoptării de către Comisie, în iunie 2011, a 
unei propuneri referitoare la următorul cadru financiar multianual pentru aceeaşi 
perioadă (1): un buget pentru aplicarea Strategiei Europa 2020. 
În propunerea sa, Comisia a decis că politica de coeziune ar trebui să rămână un 
element esenţial al următorului pachet financiar şi a subliniat rolul său esenţial în ceea 
ce priveşte aplicarea Strategiei Europa 2020. Bugetul total propus pentru perioada 
2014–2020 va fi de 376 miliarde EUR, inclusiv fondurile pentru noua facilitate 
„Conectarea Europei”, concepută în vederea creşterii numărului proiectelor 
transfrontaliere în domeniile energiei, transporturilor şi tehnologiei informaţiei. 
Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde: 
• un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; 
• trei regulamente specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; şi 
• două regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială europeană şi Gruparea 
europeană de cooperare teritorială (GECT). 
Propunere reg gen. Regulamentul general este organizat în două părţi. 



Prima parte stabileşte o serie de dispoziţii comune referitoare la cele cinci fonduri 
structurale care intră sub incidenţa cadrului strategic comun (FEDR, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR şi EMFF). În acest context, sunt prezentate elementele comune 
privind planificarea strategică şi programarea, obiectivele tematice legate de Europa 
2020, care vor constitui temeiul fondurilor, precum şi dispoziţiile privind cadrul strategic 
comun şi contractele de parteneriat cu fiecare stat membru. Normele comune se referă 
de asemenea la eligibilitate, instrumente financiare şi principii de gestiune şi control. 
A doua parte stabileşte dispoziţii specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune. 
Acestea se referă la misiunea şi obiectivele politicii de coeziune, cadrul financiar, 
modalităţile specifice de programare şi raportare, proiectele majore şi planurile de 
acţiune comune. De asemenea, sunt stabilite cerinţele detaliate în materie de gestiune 
şi control din cadrul politicii de coeziune şi modalităţile specifice de gestiune financiară. 
Reglementările specifice fondurilor includ dispoziţii specifice fiecărui fond (FEDR, FSE 
şi Fondul de coeziune), în special în ceea ce priveşte sfera de aplicare a fondurilor, 
priorităţile de investiţii şi indicatorii. 
 
Normele comune aplicabile FEDR, FSE, Fondului de coeziune, FEADR şi EMFF 
 
PRINCIPII 
Comisia propune o serie de principii comune aplicabile tuturor fondurilor. Printre 
acestea se numără parteneriatul şi guvernanţa pe mai multe niveluri, respectarea 
legislaţiei UE şi a legislaţiei naţionale aplicabile, promovarea egalităţii între femei şi 
bărbaţi, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă. 
 
PROGRAMARE STRATEGICĂ CONSOLIDATĂ: 
CONCENTRARE TEMATICĂ ASUPRA STRATEGIEI EUROPA 2020 
Pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce priveşte realizarea priorităţilor europene, 
Comisia propune consolidarea procesului de programare strategică. Aceasta implică 
introducerea unui cadru strategic comun, a unor contracte de parteneriat şi a unei liste 
de obiective tematice conforme cu Strategia Europa 2020 şi cu orientările integrate ale 
acesteia. 
Cadrul strategic comun, care urmează să fie adoptat de către Comisie, va stabili acţiuni 
cheie pentru realizarea priorităţilor UE, va oferi orientări privind programarea aplicabilă 
tuturor fondurilor, inclusiv FEADR şi EMFF şi va promova o mai bună coordonare a 
diverselor instrumente structurale ale UE. Contractele de parteneriat, convenite la 
început între Comisie şi statele membre, vor stabili contribuţia generală la nivel 
naţional, corelată cu obiectivele tematice şi cu angajamentele legate de acţiuni 
concrete în vederearealizării obiectivelor Europa 2020. Obiective clare şi măsurabile 
vor fi definite într-un cadru de performanţă. 
 
PERFORMANŢĂ SPORITĂ ŞI CONDIŢIONALITĂŢI 
Pentru a consolida performanţa, vor fi introduse noi dispoziţii privind condiţionalitatea 
pentru a se asigura că finanţarea UE creează stimulente puternice pentru statele 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor Europa 2020. Condiţionalitatea va 
îmbrăca atât forma aşa-numitelor condiţii ex ante, care trebuie să fie îndeplinite înainte 
de plata fondurilor, cât şi a aşa-numitelor condiţii ex post, care vor lega eliberarea 
fondurilor suplimentare de performanţă. 
 
CONDIŢIONALITĂŢI EX ANTE 
Motivul consolidării condiţionalităţii ex ante pentru aceste fonduri este garantarea 
îndeplinirii condiţiilor necesare pentru un sprijin eficient. Experienţele anterioare 
sugerează că eficacitatea investiţiilor finanţate din fonduri a fost compromisă în unele 
cazuri de deficienţele politicii naţionale şi ale cadrelor de reglementare şi instituţionale. 
Prin urmare, Comisia propune un număr de condiţionalităţi ex ante, care sunt stabilite 



împreună cu criteriile de îndeplinire a acestora în cadrul regulamentului general. Unele 
condiţii sunt direct legate de obiectivele tematice ale politicii (de exemplu, strategiile 
inteligente de specializare sau cadrul de reglementare adecvat pentru sprijin 
comercial), în timp ce altele se aplică orizontal (de exemplu, achiziţiile publice). 
 
CONDIŢIONALITĂŢI EX POST 
Condiţionalitatea ex post va determina acordarea unei atenţii mai mari performanţei şi 
atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Aceasta va fi bazată pe realizarea 
obiectivelor de etapă în legătură cu ţintele legate de obiectivele Europa 2020, stabilite 
pentru programele din cadrul contractului de parteneriat. Un total de 5 % din bugetul 
naţional al fiecărui fond va fi retras şi alocat, în cadrul evaluării intermediare a 
performanţei, statelor membre ale căror programe au îndeplinit integral obiectivele lor 
de etapă. În afară de rezerva de performanţă, neîndeplinirea obiectivelor de etapă 
poate duce la suspendarea fondurilor, iar rezultatele slabe grave în ceea ce 
priveşte atingerea ţintelor unui program pot conduce la anularea unor fonduri. 
 
CONDIŢIONALITĂŢI MACROECONOMICE 
Consolidarea legăturii dintre politica de coeziune şi guvernanţa economică a Uniunii va 
garanta că eficacitatea cheltuielilor în temeiul fondurilor din cadrul strategic comun 
(CSC) este susţinută de politici economice solide. 
Fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie redirecţionate pentru soluţionarea 
problemelor economice cu care se confruntă o ţară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările contractului de parteneriat şi ale programelor în 
sprijinul recomandărilor Consiliului privind abordarea dezechilibrelor macroeconomice 
şi a dificultăţilor sociale şi economice. În cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu reuşeşte să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanţă economică, Comisia ar trebui să aibă dreptul de a suspenda 
parţial sau total plăţile şi angajamentele. Deciziile privind suspendarea ar trebui să fie 
proporţionale şi eficace, ţinând cont de impactul programelor în cauză asupra situaţiei 
economice şi sociale din statul membru relevant. Atunci când ia decizii privind 
suspendarea, Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, egalitatea de tratament 
între statele membre, ţinând cont în special de impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză. Suspendările ar trebui încetate şi fondurile ar trebui puse din 
nou la dispoziţia statului membru în cauză de îndată ce acesta ia măsurile necesare. În 
acelaşi timp, se poate aplica o mărire a cuantumului contribuţiilor (cu 10 puncte 
procentuale) atunci când un stat membru primeşte asistenţă financiară prin intermediul 
mecanismului european de stabilitate, reducând astfel povara asupra bugetelor 
naţionale în perioade dificile din punct de vedere economic şi menţinând, în acelaşi 
timp, nivelul general al finanţării UE. 
 

Ce este Planul National de Dezvoltare a Romaniei in perioada 2014-

2020? 

PND 2014-2020 este un document de planificare strategica si programare 
financiara multianuala, elaborat intr-un larg cadru partenerial, ce orienteaza si 
stimuleaza dezvoltarea economica si sociala a tarii in concordanta cu principiile 
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Este un document similar programarii 
realizate de Statele Membre UE pentru Obiectivul "Convergenta" al Fondurilor 
Structurale. (Obiectivul "Convergenta" prornoveaza dezvoltarea si ajustarile 
structurale ale statelor/regiunilor avand intarzieri in dezvoltare, prin ,furnizarea de 
infrastructura de baza si incurajarea investitiilor in activitati economice productive). 
 

PND 2014-2020 sta la baza negocierii cu Comisia Europeana a 



prioritatilor si obiectivelor strategice de dezvoltare ale Romaniei pe care 
UE le va sprijini cu finantari structurale in perioada  2014-2020, conform 
domeniilor de interventie stabilite la nivelul UE. In plan intern PND 2014-2020 
este instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare : 

 concentrare pe domeniile eligibile pentru interventiile UE 

 maximizarea impactului. 

PRIORITATILE DE DEZVOLTARE PENTRU PND 2014- 2020 SI 

PROGRAMELE OPERATIONALE: 

Pentru a îndeplini aspirațiile de creștere economică reflectate în obiectivul global 
al Acordului de Parteneriat cu Uniunea Europeană, România va întreprinde 
măsurile necesare pentru dezvoltarea socio-economica, abordând următoarele cinci 
provocări în materie de dezvoltare: 
I. Competitivitatea 
II. Oamenii şi societatea 
III. Infrastructura 
IV. Resursele 
V. Administrația și guvernarea 
 
 
Provocări de dezvoltare Obiectiv tematic (OT) 
 
COMPETITIVITATEA 
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării. 
2. Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de 
comunicare. 
3. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii. 
 
OAMENII ŞI SOCIETATEA 
1.Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă 
2.Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
3.Investirea în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții. 
 
 
INFRASTRUCTURA  

1. Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor  
                informatice și de comunicare 
           2. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor apărute în         
             infrastructura rețelelor importante 
 
 
RESURSELE 

1. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele 

2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 
riscurilor 

3. Protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor. 
 



ADMINISTRAŢIA ŞI GUVERNAREA 
1. Creșterea capacității instituționale și o administrație publică eficientă 
2. Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare 
 
PROVOCAREA ÎN MATERIE DE COMPETITIVITATE 
 

 OT1 ‐ Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării 
 
 

Nevoi de dezvoltare  Priorități propuse pentru finanțare  
 

Program 

-crearea unui mediu public 
de cercetare și dezvoltare 
mai compact și mai modern, 
care să se concentreze 
asupra nevoilor 
întreprinderilor, provocărilor 
societale 
și tehnologiilor pentru care 
România are potențial la 
nivel mondial, în 
concordanță cu principiul 
specializării 
inteligente, în scopul creșterii 
comercializării și al 
internalizării cercetării. 
• promovarea unei culturi 
antreprenoriale și de inovare 
în cadrul sistemului de 
învățământ și al afacerilor în 
rețea, 
cu toate formele necesare 
de susținere financiară, 
managerială, tehnică și 
creativă, în scopul realizării 
potențialului latent al 
cetățenilor și al 
întreprinderilor 
din România. 
 

-sprijinirea investițiilor private CDI și 
a cercetării colaborative dintre 
întreprinderi și organiziații de 
cercetare pentru a încuraja 
transferul de cunoștinte, tehnologic 
și de personal cu expertiză avansată 
şi pentru a 
permite dezvoltarea de produse şi 
servicii CDI în sectoarele economice 
cu potenţial de creştere. 
• Promovarea instrumentelor 
financiare menite să susțină riscul 
de investiţiilor private în cercetare și 

inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor 
inovative şi spin‐off‐urilor. 
• Dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare publice şi private, atât ca 
parte din clustere 
existente/emergente, centre de 
excelenţă şi alte tipuri de structuri de 
cercetare (naţionale / regionale 
/europene) și în domenii specifice 
identificate ca prioritare, pe baza 
existenței unui potenţial şi/sau a unui 
avantaj competitiv, cum ar 
fi sănătatea. 
• deblocarea potențialului de 
excelență în cercetare și inovare prin 
crearea de sinergii cu acțiunile de 
cercetare, dezvoltare și inovare ale 
programului cadru al UE Orizont 
2020 
  

Programul 
Operațional 
Competitivitate 

dezvoltarea infrastructurii de transfer 
tehnologic în sectoarele public și 
privat, în special în regiunile 
maipuțin dezvoltate ale României, în 
concordanță cu principiul 
specializării inteligente 
 
 

Programul 
Operațional 
Regional 

dezvoltarea resurselor umane ale 
instituțiilor publice și de învățământ 

Programul 
Operațional 



superior din domeniul cercetării și 
dezvoltării; sprijinirea dezvoltării de 
abilități de nivel superior în cadrul 

IMM‐urilor 
 

Capital Uman 

În cazul agriculturii, pescuitului și 
acvaculturii, domeniile de interes vor 
include: 
•crearea și oferirea de servicii de 
consultanță, în vederea îmbunătățirii 
performanței economice și de mediu 
•colaborarea între 
agricultură/industria agroalimentară, 
industria forestieră, pescuit și 
acvacultură și industria alimentară și 
sistemele de consultanță, educație și 
cercetare în contextul proiectelor 
pilot, al dezvoltării de produse, 
practici, procese și tehnologii noi etc. 
•înființarea unor grupuri operative 
(fermieri, cercetători, consultanți), 
care vor participa la Parteneriatul 
European pentru Inovare 
„Productivitatea și durabilitatea 
agriculturii” 
 

Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

-crearea și oferirea de servicii de 
consultanță în vederea îmbunătățirii 
performanței economice și de mediu 
• colaborarea între 
agricultură/industria agroalimentară, 
industria forestieră, pescuit și 
acvacultură și industria alimentară și 
sistemele de consultanță, educație și 
cercetare în contextul proiectelor 
pilot, al dezvoltării de produse, 
practici, procese și tehnologii noi etc. 
 

Programul 
Operațional 
Pescuit și 
Afaceri 
MARITIME 

 
 

OT 2‐ Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a 
utilizării și a calității acestora 
 
  

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare  

consolidarea mediului de 
afaceri DIGITAL  

 acțiuni pentru promovarea 
adoptării de către întreprinderi 
a TIC, inclusiv a  aplicațiilor și 
inovațiilor comerțului electronic;     

 acțiuni pentru dezvoltarea de 

instrumente de e‐Guvernare 
pentru întreprinderi și cetățeni 

(e‐Guvernare 2.0); 

 acțiuni pentru dezvoltarea 

Programul 
Operațional 
Competitivitate 



„cloud computing”; 

 acțiuni pentru furnizarea de 
servicii publice moderne online 
care să asigure 
interoperabilitatea diferitelor 
sisteme neintegrate în cadrul 
sectoarelor și regiunilor, 
precum și la nivel național (se 
va promova coordonarea și 
eficiența sporită a utilizării 
resurselor publice) și accesul la 
standard deschise pentru 
creșterea transparenței și a 
eficienței administrative. 

 
 

OT3 ‐ Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a sectorului agricol și a sectorului 
pescuitului și acvaculturii 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

-extinderea și creșterea 
continuă, inclusiv pe piețele 
internaționale, ale sectoarelor 
producătoare și de servicii cu 
valoare adăugată mare ale 
României, în special în 
industria autovehiculelor, 
sectorul produselor și 
serviciilor TIC, procesarea 
produselor alimentare și a 
băuturilor, gestionarea 
energiei /mediului 
• transformarea sectoarelor 
românești tradiționale, precum 
cele ale textilelor/pielăriei, 
lemnului/mobilierului, 
agriculturii, silviculturii și 
pescuitului, care prezintă 
potențial de 
creștere sau de menținere a 
activităților pe termen mediu 
prin exploatarea nișelor de 
specialitate, sau de creștere a 
competitivității prin inovare și 
dezvoltare de piață 
• restructurarea și 
consolidarea exploatațiilor 
agricole în vederea 
îmbunătățirii competitivității și 
sustenabilității lor, odată cu 
adoptarea de către acestea a 
unor practici moderne și 
inovatoare de gestionare a 
agriculturii și terenurilor 

 -acțiuni pentru consolidarea culturii 
antreprenoriale și pentru 
conștientizarea opțiunii și a sprijinului 
potențial pentru crearea de 
întreprinderi. 
• acțiuni pentru îmbunătățirea 
accesului la finanțare, inclusiv prin 
oferirea unei game adecvate de 
instrumente financiare. 
• acțiuni pentru îmbunătățirea 

productivității IMM‐urilor și oferirea de 
oportunități de creștere, inclusiv 
consolidarea accesului la sprijin 
pentru planificarea 
afacerilor,consultanță tehnică, 
consultanță și sprijin pentru export. 
• acțiuni pentru alăturarea în rețea a 
întreprinderilor în vederea consolidării 
schimburilor de cunoștințe și a 
consolidării participării acestora în 
cadrul lanțurilor de desfacere, inclusiv 
cele la scară internațională. 
• acțiuni integrate – situri, competențe, 
sprijin pentru investiții – în vederea 
atragerii de investiții pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate ale României. 
• acțiuni de raționalizare a procesului 
de reglementare și de reducere a 
poverii 

Programul 
Operațional 
Regional 

acțiuni pentru îmbunătățirea 
performanței economice și pentru 
restructurarea și modernizarea 
agriculturii, în special în vederea 
creșterii participării și orientării către 

PROGRAM 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 



• îmbunătățirea radicală a 
mediului de afaceri în ceea ce 
privește disponibilitatea 
resurselor financiare pentru 
investiții, transparența și 
predictibilitatea politicilor și 
proporționalitatea 
administrației și a procesului 
de reglementare, inclusiv prin 
îmbunătățirea utilizării TIC de 
către autorități 
• liberalizarea piețelor 
sectorului public și exploatarea 
acestora ca mijloace de 
stimulare 
a unor noi piețe, a unor noi 
întreprinderi și a economiei 
sociale și de intensificare a 
activităților economice, cu 
precădere în regiunile mai 
puțin dezvoltate ale României 
• atragerea de investiții pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate 
ale României și pentru zonele 

sale rurale printr‐o abordare 
integrată care să cuprindă 
infrastructura, siturile 
competențele și sprijinirea 
investițiilor 

piețe, precum și pentru diversificarea 
activităților agricole. 
• facilitarea reînnoirii generațiilor în 
sectorul agricol. 
• acțiuni pentru îmbunătățirea 
performanței economice a 

producătorilor primari printr‐o mai 
bună integrare a acestora în lanțul 
alimentar prin programe de calitate, 
adăugând valoare produselor 
agricole, prin promovarea pe piețe 
locale prin dezvoltarea circuitelor 
scurte de aprovizionare și prin 
înființarea de grupuri de producători, 
etc. 
• acțiuni de sprijinire a activităților de 
prevenire și gestionare a riscurilor 
agricole. 

investiții în sectorul acvaculturii: noi 
unități, modernizarea unităților 
existente,diversificarea speciilor, 
îmbunătățirea potențialului siturilor de 
acvacultură. 
• promovarea de noi surse de venit în 
interiorul sectorului (activități de 
procesare, demarketing) și în afara 
acestuia (activități ecologice, turism, 
educație). 
• investiție în porturi pescărești, 
adăposturi, debarcadere, centre de 
primă vânzare. 
• îmbunătățirea condițiilor de muncă 
legate de sănătatea și siguranța la 
bordul 
navelor de pescuit în apele interioare 
și maritime; 
• sprijin pentru înființarea, organizarea 
și funcționarea lanțului 
producătoriprocesatori 
COMERCIANTI 

Programul 
Operațional 
Pescuit și 
Afaceri 
MARITIME 
 

 
PROVOCAREA PRIVIND OAMENII SI SOCIETATEA 
 

 OT 8 ‐ Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de 
muncă 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

Creșterea oportunităților 
de ocupare 
• Integrarea susținută pe 
piața muncii a tinerilor 
care nu sunt nici angajați, 
nici înscriși în sistemul de 
învățământ sau formare 

Dezvoltarea unei abordări 

multi‐dimensionale pentru susținerea 
reintegrării tinerilor NEET(care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare) prin oportunități de educare, 
formare sau ocupare. 

Program 
Operational 
capital uman 



profesională (NEETs) 
• Acces la ocupare pentru 
persoanele aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă și pentru 
persoanele inactive, cu 
deosebire pentru femei, 
tineri și lucrători mai 
în vârstă, cetățeni români 
de etnie romă , persoane 
cu handicap și alte grupuri 
vulnerabile 
• Abordarea disparităților 
specifice regionale și 
teritoriale și sprijinirea 
mobilității forței de muncă 
• Alinierea învățământului, 
formării și serviciilor de 
ocupare a forței de muncă 
la nevoile în schimbare ale 
pieței muncii 
• Conversia în activități 

non‐agricole, 
diversificarea economiei 
rurale, formarea 
și învățământul pentru 
populația rurală 
• Diversificarea economiei 
pescuitului și acvaculturii 
pentru a atrage ocuparea 
forței de muncă și crearea 
de firme în domeniu 
• Modernizarea sistemului 
SPO și consolidarea 
capacității sale 
administrative de a oferi 
măsuri active și preventive 
de ocupare a forței de 
muncă, precum și servicii 
de calitate 

• Inițierea de acțiuni țintite și de 
integrare, care sa îmbunătățească 
accesul pe piața muncii al femeilor, 
cetățeni români de etnie romă, 
persoanelor cu handicap, precum și al 
persoanelor cu nivel scăzut de 
școlarizare și calificare profesională. 
• Stabilirea de măsuri active și 
preventive pe piața muncii prin luarea 
în considerare a disparităților regionale 
și teritoriale specifice; 
• Creșterea mobilității forței de muncă; 
• Susținerea acțiunilor de îmbunătățire 
a șanselor de angajare, precum 
consiliere individuală, formare la locul 
de muncă, piețe intermediare ale forței 
de muncă și încurajarea spiritului 
antreprenorial, cu luarea în considerare 
a particularităților structurii ocupării în 
România; 
• Susținerea măsurilor de îmbătrânire 
activă; 
• Crearea unui mecanism de căutare a 
locurilor de muncă și a unui cadru 
pentru creșterea șanselor de angajare 
ale persoanelor afectate de 
restructurarea industrială, în special a 
celor din cadrul comunităților agricole și 
de pescuit afectate de posibila 
reducere a ocupării care însoțește 
creșterea competitivității. 
• Evaluarea nevoilor în schimbare ale 
pieței muncii prin servicii de educație, 
formare și angajare, cu accent asupra 
competențelor necesare în sectoarele 
cu potențial de creștere; 
• Încurajarea și facilitarea participării 
angajatorilor la dezvoltarea forței de 
muncă și a învățării pe tot parcursul 
vieții; 
• Întărirea capacității administrative a 
sistemului de Servicii Publice de 
Ocupare 

Crearea de noi întreprinderi mici prin 
acordarea de sprijin pentru demararea 
afacerilor în cazul microîntreprinderilor 
și al întreprinderilor mici din afara 
domeniului agricol, precum și 

dezvoltarea de activități non‐agricole în 
zonele rurale 

Program  
National 
DEZVOLTARE 
RURALA 

Diversificarea pescuitului și a sectorului 
acvaculturii prin sprijinirea creării de noi 
întreprinderi 
mici și crearea de locuri de muncă în 

Programul 
Național pentru 
Pescuit și 
acvacultura 



domeniu 

OT 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

Descreșterea frecvenței 
sărăciei în rândul 
grupurilor vulnerabile 
• Îmbunătățirea 
accesului la servicii de 
sănătate și servicii 
sociale 
• Crearea mecanismului 
necesar pentru 
transformarea autorității 
locale în actor principal 
în eradicarea sărăciei și 
a consecințelor 
acesteia la nivel local 
• Tranziția de la 
îngrijirea instituțională 
la servicii comunitare, 
inclusiv prin 
sprijin infrastructural 
pentru centre integrate 
de îngrijire comunitară. 
• Promovarea 
economiei sociale și a 
întreprinderilor sociale. 
• Îmbunătățirea calității 
serviciilor de sănătate 
prestate populației 
generale, în particular 
grupurilor vulnerabile, 
inclusiv prin investiții în 
infrastructură 
• Combaterea celor mai 
răspândite cinci 
patologii responsabile 
pentru 86% din rata 
morbidității în România 
• Sprijin pentru 
dezvoltarea de 
tehnologii TIC în 
domeniile sănătății, 
asistenței sociale și 
culturii 
• Îmbunătățirea calități 
vieții și a atractivității 
localităților rurale 

Dezvoltarea capacității de creare a 
unui sistem de servicii sociale durabil 
și echitabil, care să includă 
dezvoltare tehnică și îmbunătățirea 
competențelor profesioniștilor și 
practicienilor. 
• Sprijinirea tranziției de la modelele 
instituționale la îngrijirea comunitară 
a copiilor, a peroanelor cu handicap, 
a persoanelor cu tulburări mintale, 
precum și a vârstnicilor. 
• Realizarea unor acțiuni specifice 
integrate pentru abordarea nevoilor 
persoanelor, grupurilor și 
comunităților vulnerabile, unde este 
cazul cu accent asupra persoanelor 
de etnie romă, inclusiv acțiuni de 
îmbunătățire a participării acestora la 
procesul educațional, integrarea 
acestora pe piața muncii, accesul 
acestora la servicii locative,  sociale 
și de îngrijiri medicale, precum și 
realizarea unor acțiuni de combatere 
a discriminării. 
• Exploatarea potențialului modelelor 
de economie socială pentru 
susținerea integrării pe piața muncii a 
grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de 
servicii locale acolo unde modelele 
de piață eșuează, creând astfel locuri 
de muncă și incluziune socială. 

• Dezvoltarea unei culturi pro‐active, 
participative și orientate spre 
voluntariat în rândul publicului 
general și al persoanelor asistate 
social, precum și încurajarea 
abordărilor bazate pe parteneriat în 
abordarea sărăciei 
• Consolidarea accesului la îngrijiri și 
asistență medicală de calitate, 
inclusiv prin dezvoltarea de servicii 
de îngrijire medicală și socială 
integrate, inclusiv la nivelul 
comunității, cu accent asupra 
serviciilor prestate în ambulatoriu și 
pe instruirea specialiștilor de 
medicină primară integrată, cu 
suportul telemedicinii 

Program 
Operational 
Dezvoltarea 
Resurselor Umane 

Dezvoltarea infrastructurii 
comunitare. 

Programul 
Operațional 



• Investiții pentru spitale și altă 
infrastructură de sănătate publică 

Regional / CLLD 

Dezvoltarea sistemelor de 
telemedicină, digitizarea fișelor 
medicale și sprijinirea cercetării 
medicale prin folosirea datelor 
personale anonimizate 
• Dezvoltarea culturii digitale 

ProgramOperational 
Dezvoltarea 
Competitivității 

Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale prin investiții în 
infrastructură la scară mică și prin 
crearea/îmbunătățirea serviciilor de 
bază locale pentru populația rurală 
• Promovarea strategiilor de 
dezvoltare locală comunitară de tip 
LEADER 

Programul Național 
pentru Dezvoltare 
rurala 

 
 

OT 10 ‐ Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

 Îmbunătățirea accesului, 
participării și calității a 
sistemului de educație și 
îngrijire a copiilor preșcolari 
(EICP) 
• Consolidarea accesului, 
calității și rezultatelor 
educaționale în cadrul 
învățământului obligatoriu 
• Creșterea atractivității 
învățământului primar și 
secundar, inclusiv a IVET 
• Intervenții intensive 
menite să răspundă 
nevoilor educaționale ale 
grupurilor aflate în risc de 
excluziune 
(copii din medii 
defavorizate din punct de 
vedere social și economic, 
de etnie romă, cu nevoi 
educaționale speciale etc.) 
• Îmbunătățirea calității și 
relevanței VET (inițial și 
continuu) și a 
învățământului terțiar în 
raport cu nevoile pieței 
muncii 
• Îmbunătățirea accesului și 
sprijinirea participării la 
învățământul terțiar 
• Îmbunătățirea accesului și 

Creșterea participării, accesibilității și 
calității serviciilor de EICP, cu accent 
asupra zonelor rurale și a implicării 
cetățenilor români de etnie romă; 
• Implementarea de măsuri de 
prevenție, intervenție și compensatorii 
pentru reducerea părăsirii timpurii a 
școlii, inclusiv forme alternative de 
învățământ, precum educația și 
formarea pentru adulți, cu accent 
asupra zonelor rurale și a cetățenilor 
români de etnie romă; sprijinirea 
măsurilor de intervenție în abordarea 
nevoilor educaționale individuale ale 
grupurilor cu risc mare de părăsire 
timpurie a școlii; 
• Creșterea atractivității învățământului 
și a sistemului VET, precum și 
sprijinirea familiarizării tinerilor înscriși 
în sistemul de învățământ obligatoriu cu 
viitoarele locuri de muncă, cu accent 
asupra zonelor rurale și a cetățenilor 
români de etnie romă, 
• Îmbunătățirea formării cadrelor 
didactice în utilizarea sistemelor de 
asigurare a calității, de monitorizare și 
evaluare, inclusiv prin formare inițială și 
continuă; dezvoltarea de conținut 
educațional, inclusiv TIC; 
• Sprijinirea elevilor din zonele rurale și 
din rândul grupurilor defavorizate, 
precum și a elevilor netradiționali, în 

Program 
Operational 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 



a calității programelor de 
învățământ pentru adulți, 
cu accent pe competențele 
de bază și transversale 
relevante 
• Încurajarea învățării pe tot 
parcursul vieții și a 
învățământului profesional 
în agricultură, silvicultură și 
pescuit 
• Sprijinirea dezvoltării TIC 
în sistemul de învățământ 
• Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale 
și de formare 
• Încurajarea învățării pe tot 
parcursul vieții și a formării 
profesionale în sectoarele 
agricol, forestier și pescuit 

vederea sporirii accesului, a participării 
și a gradului de școlarizare în 
învățământul terțiar; 
• Îmbunătățirea guvernării și gestionării 
instituțiilor de învățământ superior în 
vederea îmbunătățirii calității procesului 
de învățământ și cercetare; creșterea 
relevanței programelor de învățământ 
superior în raport cu nevoile de pe piața 
muncii și consolidarea parteneriatelor 
între universități, întreprinderi și 
cercetare; 
• Modernizarea învățământului terțiar 
prin dezvoltarea studiilor aprofundate și 
sprijinirea internaționalizării 
învățământului superior, inclusiv a 
cercetării aprofundate și a mobilității; 
• Sprijinirea măsurilor de promovare a 
calității și accesibilității VET, 
consolidarea capacității furnizorilor de 
învățământ profesional inițial și continuu 
de a oferi programe VET corelate cu 
nevoile de pe piața muncii, promovând 
dezvoltarea și integrarea serviciilor de 
învățare pe tot parcursul vieții la nivelul 
comunității, a competențelor esențiale și 
a celor transversale, a furnizării de 
competențe de bază, cu accent asupra 
calificării scăzute și zonelor rurale; 
• Îmbunătățirea corelării între VET inițial 
și continuu și nevoile pieței muncii, 

asigurându‐se relevanța ofertei de 
formare, acordându‐se prioritate 
sectoarelor cu potențial viitor de 

creștere și promovându‐ parteneriate 
intre persoane interesate 

Sprijinirea formării profesionale și a 
achiziției de competențe în gestionare 
agricolă, practici agricole durabile, 
îmbunătățirea calității și utilizarea noilor 
tehnologii specifice agriculturii și 
silviculturii; 
• Sprijinirea activităților demonstrative 
pentru transferul de cunoștințe 
referitoare la noile practici în domeniu; 
informare, schimburi pe termen scurt și 
vizite în interiorul UE în scopul 
promovării schimbului de bune practici; 
încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în 
general în mediul rural (pe lângă 
cursurile sau formarea furnizate în mod 
obișnuit în sistemul de învățământ 
secundar și superior), precum formarea 

Programul 
Național 
pentru 
Dezvoltare 
rurala 



în gestiunea afacerilor și alte 
competențe necesare diversificării în 
afar 

Sprijinirea infrastructurii școlare și 
dezvoltarea resurselor în EICP, în 
învățământul primar, secundar, terțiar 
și în VET, în scopul îmbunătățirii calității 
învățământului și formării precum și a 
relevanței acestuia pentru 

Program 
Operational 
Regional 

 
 
 
PROVOCĂRI PRIVIND INFRASTRUCTURA 
 

OT 2 ‐ Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a 
utilizării și a calității acestora 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

depășirea eșecului pieței 
de a furniza o infrastructură 
de acces de generație 
următoare (NGA) și servicii 
conexe în conformitate cu 
Strategia Agenda Digitală 
pentru România și cu 
Planul Național vizând 
Dezvoltarea Infrastructurii 
de Acces de Generație 
urmatoare 

acțiuni pentru continuarea sprijinului 
acordat extinderii NGA în vederea 
asigurării modernizării rețelelor în 
banda larga 

Program 
Operational 
competitivitate 

 
 
 

OT 7 ‐ Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor rețelelor majore 
 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

Îmbunătățirea accesibilității 
României și a regiunilor sale, 
precum și conectarea 
acestora la piețe, reducând 
în mod 
semnificativ obstacolele în 
calea dezvoltării și 
diversificarea lor în contextul 
MPGT 
• Îmbunătățirea 
sustenabilității sistemului mixt 
de transport al României și a 
atractivității alternativelor la 
transportul rutier 
• Îmbunătățirea și 
modernizarea transportului 

urban, vizându‐se 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din 

cadrul rețelei TEN‐T 
• Dezvoltarea infrastructurii feroviare 
din cadrul rețelei centrale 

TEN‐T, în special prin finalizarea 
coridoarelor TEN‐T 
• Sprijinirea dezvoltării unui sistem 
de transport durabil prin 
îmbunătățirea siguranței în trafic în 

cadrul rețelei TEN‐T pentru 
toate modurile de transport 
• Creșterea mobilității urbane și a 
serviciilor pentru pasageri prin 
dezvoltarea transportului urban în 

Regiunea București‐Ilfov, cu 
accent asupra metroului 
• Modernizarea și dezvoltarea 

Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare 
 



descongestionarea 
aglomeratiilor umane 

transportului intermodal în 
vederea fluidizării traficului de 
mărfuri care tranzitează 
România, precum și a reducerii 
emisiilor de carbon în zonele 
urbane 
• Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii fluviale pe Dunăre 
și pe canalurile navigabile în vederea 
promovării unui sistem 
de transport ecologic 
• Dezvoltarea mobilității regionale 
prin modernizarea 
transportului feroviar, inclusiv prin 
investiții în infrastructură și 
achiziții de material rulant 
• Dezvoltarea aeroporturilor acolo 
unde se justifică, în vederea 
îmbunătățirii conectivității și pentru 
sprijinirea mobilității 
regionale 
• Îmbunătățirea infrastructurii vamale 
  

Creșterea accesibilității zonelor 
urbane localizate în 

vecinătatea rețelei TEN‐T, prin 
construirea și modernizarea 
legăturilor secundare și terțiare la 
rețea, inclusiv pasarele, în 
vederea eliminării blocajelor și a 
fluidizării traficului 
• Reabilitarea și reînnoirea 

sistemelor de transport urban într‐o 
manieră integrată și sustenabilă, 
ceea ce va contribui la 
îmbunătățirea calității aerului 
 

Programul 
Operațional 
Regional 

Dezvoltarea și modernizarea 
drumurilor județene și comunale 
în vederea creării de oportunități, 
conform priorităților stabilite 
în planurile de dezvoltare regională 
 

Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROVOCAREA PRIVIND RESURSELE 
 

OT 4 ‐ Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate 
sectoarele 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

Creșterea ponderii 
energiei generate din 
surse regenerabile, cu 
accent în principal asupra 
resurselor mai puțin 
folosite în prezent și care 
prezintă un interes 
investițional scăzut. 
• Creșterea securității 
furnizării de energie prin 
extinderea și 
îmbunătățirea rețelelor de 
transport și distribuție a 
energiei, pentru o mai 
bună integrare a energiei 
produse din surse 
regenerabile. 
• Reabilitarea și 
extinderea sistemelor 
moderne și eficiente de 
termoficare publică acolo 

unde acestea s‐au dovedit 
a fi sustenabile financiar. 
• Asigurarea sechestrării 
carbonului, în special în 
agricultură și silvicultură. 
• Creșterea eficienței 
energetice a fondului 
public și rezidențial de 
locuințe și a domeniului 
public, inclusiv a 
iluminatului public. 
• Îmbunătățirea eficienței 
energetice a sectorului 
transporturilor, inclusiv a 
sistemelor de transport 
urban și a navelor de 
pescuit. 
• Exploatarea investițiilor 
publice în eficiență 
energetică cu scopul de a 
crea noi piețe pentru IMM 
și întreprinderi 
sociale, precum și a creării 
de locuri de muncă 
suplimentare,mai ales în 
zonele mai puțin 

acțiuni de modernizare și construire de 
noi capacități de producere a energiei 
electrice și termice, în special pentru 
tipurile de energii regenerabile 
insuficient utilizate în comparație cu 
potențialul existent (în conformitate cu 
PNAER) și pentru care există un interes 
investițional scăzut, în special prin 
încurajarea generării distribuite 
(capacități mici și foarte mici) de către 
toate tipurile de beneficiari (publici, 
privați și rezidențiali). 
• acțiuni pentru promovarea investițiilor 
în soluții de compensare a fluctuațiilor 
datorate producerii de energie din surse 
regenerabile, în special prin încurajarea 
soluțiilor de stocare a energiei 
• acțiuni de sprijinire a măsurilor de 
extindere și modernizare a rețelelor de 
distribuție a energiei electrice și termice, 
în vederea preluării în rețea a energiei 
din surse regenerabile 
• acțiuni de promovare a cogenerării de 
eficiență sporită 
• acțiuni de extindere și modernizare a 
rețelelor de transport a energiei 
electrice, în vederea preluării energiei 
produse din surse regenerabile și a 
limitării impactului producției 
necontrolabile a energiei din surse 
regenerabile 
• oferirea de consultanță și, acolo unde 
se justifică, asistență pentru investiții în 
furnizare ecologică și în măsuri de 
eficientizare energetică, precum și în 
trecerea la o economie cu emisii 
scăzute de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, cu accent 
deosebit asupra agriculturii 
• acțiuni de sprijinire a reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în sectorul 
afacerilor, pescuitului, acvaculturii și 
agriculturii, mai ales prin exploatarea 
potențialului de management al 
terenurilor și de sechestrare a 
carbonului 
• acțiuni de promovare a investițiilor în 

Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare 
Programul 
Operational 
Regional 
Programul 
Operațional 
Pescuit și 
Afaceri 
Maritime 
Programul 
Național 
pentru 
Dezvoltare 
Rural 



dezvoltate și zonele rurale 
ale României. 
• Reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în 
sector 

atenuarea schimbărilor climatice/ 
îmbunătățirea eficienței energetice a 
vaselor de pescuit și a unităților de 
procesare (cu sprijin FEPAM) 
• acțiuni de îmbunătățire a termoizolației 
fondului de clădiri rezidențiale și a 
clădirilor publice, prioritizate pe baza 
unei evaluări sistematice care ia în 
considerare eficiența costurilor ca 
urmare a reducerii emisiilor de gază cu 
efect de seră și beneficiile societății, 
printre care combaterea sărăciei 
energetice și crearea de locuri de 
muncă. 
• acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea 
sistemului de transport în comun în 
cadrul planurilor de mobilitate urbană 
sustenabile, acolo unde acestea vor 
aduce o contribuție semnificativă la 
îmbunătățirea calității aerului și a 
eficienței energetice, în plus față de 
creșterea competitivității locale. 
• acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea 
sistemelor de iluminat de pe domeniul 
public, mai ales în zonele urbane 
• acțiuni de creștere a eficienței 
energetice prin reducerea consumului 
de energie primară în agricultură și în 
procesarea alimentelor 
• facilitarea furnizării și utilizării de surse 
de energie regenerabile în sectorul 
agricol (produse 
secundare, deșeuri, reziduuri și alte 
materii prime nealimentare) 
 

 
 
 

OT 5 ‐ Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării 
riscurilor 
 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

 Îmbunătățirea capacității 
României de anticipare, 
prevenire și reacție la 
situații de extremă urgență, 
naturale sau generate de 
om. 
• Îmbunătățirea 
adaptabilității României și 
a capacității sale de 
rezistență la consecințele 
negative ale schimbărilor 

Completarea sistemului național de 
identificare și gestionare a riscurilor în 
cadrul Evaluării Naționale a Riscurilor 
• Construirea unei culturi naționale de 
reducere a riscurilor la dezastre 
• Crearea și îmbunătățirea sistemelor 
de monitorizare și prevenire a riscurilor 
în raport cu riscurile identificate: 
cutremure, inundații, alunecări de 
teren, secetă, incendii forestiere, 
eroziunea solului și eroziunea zonelor 

Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare 
Programul 
Național pentru 
Dezvoltare 
rurala 



climatice, în special la 
incidența crescută a 
căldurilor extreme, a 
secetei și a inundațiilor, în 
cadrul Strategiei Naționale 
a României privind 
Schimbările Climatice. 
• Îmbunătățirea 
adaptabilității României și 
a capacității sale de 
rezistență la alte riscuri 
naturale. 
• Valorificarea investițiilor 
publice în adaptarea la  
schimbările climatice 
pentru a crea noi piețe, 
potențial disponibile pentru 

IMM‐uri și întreprinderi 
sociale, în special în 
regiunile mai puțin 
dezvoltate și în zonele 
rurale ale României. 

costiere, radiologice, chimice și 
incendii casnice 
• Consolidarea serviciilor profesionale 
de răspuns în situații de urgență la 
nivel național, pentru a răspunde în 
cazul unor urgențe naționale sau 
internaționale majore, inclusiv prin 
cooperare transnațională în cadrul 
strategiilor macroregionale 
pentru Dunăre și Marea Neagră 
• Adoptarea de măsuri structurale și 

non‐structurale pentru reducerea 
riscurilor și a pagubelor produse de 
inundații, secetă și eroziunea solului 
• Consolidarea capacității tehnice și 
instituționale a SNMSU prin soluții de 
colaborare între autorități diferite 
Acțiunile de întreprins cu precădere în 
agricultură vor avea în vedere: 
• crearea unui sistem durabil de irigații 
și de gestionare a apei, precum și a 
unor practici de combatere a 
schimbărilor climatice. 
• conservarea solului și a stocului său 
de carbon prin practici de gestionare a 
terenurilor, precum cultivare redusă, 
culturi de iarnă și plantarea de păduri. 
• menținerea diversității genetice prin 
susținerea varietăților locale de culturi 
și raselor de animale 

 
 
 
 
 
 
 
 

OT 6 ‐ Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor 
 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

 Extinderea accesului 
public la servicii de apă și 
epurare a apelor uzate, în 
contextul Directivei Cadru 
privind Apa și a planurilor 
de gestionare a bazinelor 
hidrografice incluse în 
aceasta; 
• Facilitarea tranziției de la 
gestionarea deșeurilor 
către un sistem condus de 
piață, bazat pe ierarhizarea 

extinderea conectării populației la 
sistemele de alimentare cu apă și la 
sistemele de colectare a apelor uzate, 
inclusiv în zonele rurale 
• dezvoltarea infrastructurii de 
management al deșeurilor și a 
serviciilor aferente, bazate pe ierarhia 
deșeurilor – reutilizare, reciclare, 
valorificare energetică și eliminare 
• investiții noi/actualizate în sectorul 
deșeurilor și al energiei; reducerea 
consumului de resurse naturale prin 

 Program 
Operațional 
Infrastructură 
mare 



deșeurilor, în 
contextul Directivei cadru 
privind deșeurile; 
• Protejarea, conservarea, 
restaurarea și exploatarea 
rațională a patrimoniului 
natural al României, printre 
care peisajele, terenurile 
arabile, pădurile, apele 
interioare și de coastă, 
zonele protejate, 
biodiversitatea; 
• Dezvoltarea și 
îmbunătățirea evaluării 
calității aerului; 
• Abordarea siturilor 
abandonate și poluate 
moștenite, precum 
și gestionarea surselor 
curente de poluare; 
• Valorificarea investițiilor 
publice în protecția 
mediului pentru crearea de 
noi piețe, potențial 

disponibile IMM‐urilor și 
întreprinderilor sociale, mai 
ales în regiunile mai puțin 
dezvoltare și în zonele 
rurale ale României. 
• Exploatarea potențialului 
turistic și cultural. 

creșterea proporției de deșeuri 
reciclate, precum și prin promovarea 
unei utilizări mai eficiente a resurselor; 
promovarea deșeurilor ca materii 
prime/subproduse secundare 
• protejarea biodiversității prin 
dezvoltarea planurilor de gestionare și 
investiții în acțiuni de restaurare 
și conservare 
• dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării 
calității aerului în concordanță cu 
dispozițiile Directivei 
2008/50/EC și luând în considerare 
dispozițiile Directivei INSPIRE 
(metadate despre calitatea aerului si 
emisiilor atmosferice) 

restaurarea, păstrarea și îmbogățirea 
ecosistemelor dependente de 
agricultură și silvicultură 
• investiții publice în protecția mediului 
în vederea creării de noi piețe, potențial 

disponibile IMM‐urilor și întreprinderilor 
sociale, mai ales în regiunile mai puțin 
dezvoltare și în zonele rurale ale 
României 
 

Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

-restaurarea și conservarea 
biodiversității marine și a apelor 
interioare în cadrul pescuitului durabil, 
acvaculturii și activităților de colectare 
a datelor și de control promovarea 
activităților de pescuit durabil în apele 
maritime și interioare și a activităților 
durabile în cadrul fermelor de 
acvacultură 
 

Programul 
Operațional 
pentru Pescuit 
și 
Afaceri 
Maritime 

-reabilitarea siturilor abandonate și 
poluate, inclusiv prin lucrări de 
decontaminare pentru reutilizarea lor 
economică 
• protejarea și valorificarea durabilă a 
siturilor naturale, restaurarea și 
valorificarea patrimoniului cultural, 
inclusiv valorificarea potențialului 
turistic local specific, reabilitarea 
zonelor istorice urbane, valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, măsuri 
de ecologizare urbană (inclusiv 
reabilitarea 
siturilor industriale poluate) 
 

Programul 
Operațional 
Regional 

 
 
 



 
PROVOCAREA PRIVIND ADMINISTRAȚIA ȘI GUVERNAREA 
 

OT 11 ‐ Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

- crearea unui sistem 
eficient de activități 
finanțate public de 
planificare, asumare și 
achiziții, inclusiv partea 
finanțată de FESI în 
vederea urmăririi 
obiectivelor de dezvoltare 
a României. 
• reformarea politicilor 
publice, îmbunătățirea 
procesului de 
reglementare și 
guvernare, transparență și 
accesibilitate în 
administrația publică 
• consolidarea capacității 
administrative și financiare 
la nivel național, regional 
și local pentru realizarea 
unor acțiuni 
destinate îndeplinirii 
obiectivelor de dezvoltare 
ale României. 
• dezvoltarea și 
implementarea unitară și 
pe termen lung a 
strategiilor și politicilor de 
resurse umane 
• creșterea eficienței și 
transparenței și scăderea 
birocrației în cadrul 
administrației publice, în 
vederea diminuării sarcinii 
asupra întreprinderilor și 
cetățenilor și îmbunătățirii 
reputației 
publice. 
• creșterea și 
eficientizarea cooperării și 
coordonării între instituțiile 
implicate în gestionarea 
resurselor umane de la 
nivel 
central și local 
• îmbunătățirea serviciilor 
publice accesibile 
cetățenilor din toate 

-sprijinirea consolidării capacității și 
eficienței instituționale a autorităților 
administrației publice centrale și locale, 
în special consolidarea capacității și 
îmbunătățirea stabilității corpului de 
personal implicat în gestionarea 
fondurilor ESI la nivel central și la 
nivelul beneficiarilor. 
• sprijinirea consolidării accesibilității, 
eficienței și calității serviciilor publice, 
inclusiv prin prestarea acestora de 
către sectorul privat sau întreprinderile 
sociale 
• sprijinirea reformării procesului de 
elaborare de politici publice (colectarea 
datelor, analiză, planificare strategică 
și monitorizare), a culturii 
administrative și a proporționalității 
între reglementare și guvernanță. 
• sprijinirea consolidării 
profesionalismului, a integrității, a 
progresiei profesionale și a 
remunerației pe baza meritelor în 
sistemul public 
• crearea de standarde ocupaționale 
pentru funcționarii publici și a unui 
sistem de salarizare echitabil 
• dezvoltarea și implementarea unor 
procese și proceduri clare, 
transparente, uniforme și cuprinzătoare 
pentru recrutarea, selecția și evaluarea 
funcționarilor publici 
• elaborarea, introducerea și susținerea 
utilizării sistemelor și instrumentelor de 
management, monitorizare și evaluare 
pentru îmbunătățirea performanței 
instituțiilor publice și a funcționarilor 
publici, precum și pentru schimbarea 
culturii organizaționale 
• sprijin pentru consolidarea capacității 
administrative de gestionarea și 
implementare a unor programe și 
politici de formare 
• elaborarea și implementarea de 
mecanisme pentru creșterea 
complementarității între instituții și 
eliminarea dublării competențelor în 
domeniul managementului resurselor 

Programul 
Operațional 
Capacitate 
Administrativă 



grupurile sociale pe întreg 
teritoriul României 
• creșterea eficienței, 
transparenței, 
accesibilității și 
consecvenței sistemului 
juridiciar 

umane 
• sprijin pentru îmbunătățirea 
capacității organizaționale și 
administrative a instituțiilor judiciare, 
inclusiv prin aplicarea recomandărilor 
adecvate din cadrul Mecanismului de 
Cooperare și Verificare. 
• dezvoltarea de instrumente și aplicații 
IT pentru consolidarea monitorizării și 
controlului carierei resurselor umane 
(la nivel administrativ central și local) și 
pentru intensificarea utilizarea acestora 

dezvoltarea sistemului de 
cadastru și carte funciară 
 

sprijinirea creării unui sistem național al 
cadastrului care să ofere siguranță 
titlului de proprietate, promovarea 
reformei funciare și gruparea eficientă 
a terenurilor  pentru susținerea 
obiectivelor de dezvoltare a României 

Programul 
Operațional 
Regional 

 
 
OT 2 - Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a 
utilizării și a calitatii acestuia 
 
 

Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program 

 Dezvoltarea ,introducerea 
si sustinerea de 
instrumente de e-
guvernare si a conceptului 
de “ date deschise”   

-Introdcerea datelor decshise la nivelul 
tuturor institutiilor publice in vederea 
imbunatatirii sistemelor de colaborare 
on line si a celor electronice 
-Cresterea utilizarii instrumentelor  e-
guvernare (inclusiv formarea 
functionarilor publici)  

Program 
operational 
competitivitate  

 
 

Noua gândire pentru perioada de programare 2014‐2020 are la bază o structură 
mai concentrată/centralizată, la nivelul a trei ministere, în ceea ce privește coordonarea 
Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii. 

-Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a 4 programe 
operaționale care vizează: Infrastructura mare (transport, mediu și energie); 

Competitivitatea (cercetare ‐ dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman și 
Asistența Tehnică; 
-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru managementul 
programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării 
teritoriale europene și a celui dedicat dezvoltării capacității administrative; 
-Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor 
dedicate dezvoltării rurale și pescuitului și acvaculturii. 
 
 
 
 
 
 

 



II. CADRUL STRATEGIC LA NIVEL REGIONAL 

Comuna MĂRGINENI este componenta a judetului Neamt , judet 
integrat in regiunea Nord-Est. 

Strategia regională Nord-Est 2014-2020 

 
Pentru perioada de programare 2014-2020 sunt avute in vedere urmatoarele 

elemente de ordin strategic: 

 
Viziunea: „In anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a 
investi, a lucra si a locui!” 
 

Obiectiv general: Derularea in Regiunea Nord-Est a unui proces de 

crestere economica durabila, favorabil cresterii competitivitatii economice si 

incluziunii sociale, care sa conduca la o diminuare a decalajelor existente fata de 

celelalte regiuni ale Romaniei 
 

Tinta propusa anul 20221: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut 
Regional pe cap de locuitor la nivel regional va reprezenta 75% din valorea 
indicatorului la nivel national si 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar 
 

Cu toate ca Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a 

Romaniei sub aspectul numarului de locuitori si al suprafetei detinute, ea se situeaza 

pe ultimul loc in raport cu nivelul de dezvoltare. Astfel, desi in perioada 2005-2008 

produsul intern brut regional pe cap de locuitor a crescut in termeni reali, rata de 

crestere inregistrata a fost inferioara celei medii nationale ceea ce a condus la o 

accentuare a disparitatilor de dezvoltare fata de celelalte regiuni. Situatia economica si 

sociala a continuat sa se agraveze odata cu intrarea in perioada de criza economica si 

financiara - anual a avut loc o scadere reala a produsul intern brut regional, intr-un ritm 

mai accentuat decat cel existent la nivel national2. Din datele statistice existente rezulta 

ca indicele de disparitate(care exprima raportul dintre nivelul regional si cel national al 

produsului intern brut) a scazut continuu in perioada 2005-2009, atat in conditii 

macroeconomice de crestere economica cat si de recesiune, coborand de la 

66,7%(2005) la 61,4%(2010). Mai mult, in anul 2010, in raport cu media comunitara, 

Regiunea Nord-Est figura cu un indice de disparitate de numai 29%. 

 
La nivel global, din informatiile prezentate in analiza economico-sociala si 
analizele SWOT, se desprind urmatoarele probleme cheie: 

 

 
Problema cheie 
identificata    Referinta  

Cea mai redusa valoare a produsului 
intern brut   regional   pe   locuitor   dintre    

Regiunea Nord-Est figura in anul 2010 cu un 
indice de disparitate de 61,4% fata de 
nivelul national si de  29%  fata  de  nivelul   

toate regiunile  Romaniei  si  
antepenultimul  loc ocupat   dintre   toate   
regiunile   Uniunii Europene  

comunitar,  in scadere continua fata de anul 
2006 

   
    
        

Nivelul  scazut  al  productivitatii  muncii  In  anul  2011,  productivitatea  muncii  la  



la nivel   regional,   in   special   in   
industria prelucratoare, comert, 
comunicatii 

nivel regional este mai scazuta cu 30% fata 
de nivelul national.  In  industria  
prelucratoare,  reprezinta 66%  din  nivelul  
national,  in  comert  67%,  iar  in informatii-
comunicatii 61% 

  

   
        
         
Diminuarea numarului total de 
intreprinderi active, inclusiv a celor noi 
create 

Scaderea numarului total de intreprinderi 
active cu 20% in 2011 fata de 2008 

  

Scaderea numarului de noi 
intreprinderi infiintate cu 21% in 
2010 fata de 2009  

        
         
Nivelul foarte scazut al investitiilor 
straine in regiune si al exporturilor 
realizate de catre regiune 

Valoarea exporturilor realizate de catre 
regiune in2011 reprezinta numai 4,37% din 
total exporturi ale Romaniei 

 

Investitiile straine realizate in regiune in 
2011 reprezinta  doar  2,9%  din  total  
realizat  la  nivel national 

        
         
Aportul  redus  adus  de  regiune  la  
cifra  de afaceri totala a Romaniei 6,8% in 2011  

       

Fenomenul   continuu   de   imbatranire   
a populatiei 

Rata  de  inlocuire  a  populatiei  la  nivel  
regional este  in continua  scadere  – de  la  
1,68  (2006) la 1,27(2011). Spor natural 
negativ si in scadere in perioada 2008-2011 

        
         
         
Ponderea  ridicata  a  populatiei  
ocupate  in agricultura,  cu  un  aport  
redus  la  formarea PIB regional  

Ponderea populatiei ocupate in agricultura 
la nivel regional 41,5% (29,1% nivel 
national) - 2011 

  

  
Aportul   la   formarea   produsului   intern   
brut regional de numai 11 % (2010) 

         
Ponderea  scazuta  a  populatiei  
ocupate  in industrie 

Ponderea populatiei ocupate in industrie la 
nivel regional 16,8% (20,7% nivel national) – 

       2011 

Printre  cele  mai  ridicate  nivele  de  
saracie inregistrate in Romania 

Nivelul ratei saraciei absolute 7,7% in 2010 
si 6,6% in 2011), in crestere cu 1,8 p.p. in 
perioada de criza economica 

    

Regiunea  detine  cea  mai  mare  pondere  
din populatia saraca a Romaniei 26% in 
2010 si 23% in 2011 

       

Rata saraciei severa 1,7% in 2010 
si 0,5%, regiunea detine 18,2% din 
populatia saraca severa  

        
         

Nivelul foarte scazut al veniturilor 
Venitul  brut  al  unei  gospodarii  per  
membru 

gospodariilor     
familie reprezenta 24% din media UE 27 
(2010) 



       
Venitul net disponibil per membru de familie 
de este  de  2,5  ori  mai  mic  decat   

       Bucuresti-Ilfov   si   pe   ultimele   nivele   din 
       UE27 (2008)  
         

 

Indicele  de  disparitate  al  venitului  primar  
per membru  familie  reprezinta  61,7%  din  
media nationala – cel mai scazut din 
Romania(2009) 

 

Indicile de disparitate al venitului net 
disponibil pe   gospodarie   reprezinta   79%   
din   media nationala(2009) 

 

Salariul  mediu  net  reprezinta  83%  din  
media nationala si 17% din media UE27 
(2011) 

 
Peste 50% dintre gospodarii fac fata cu 
dificultate cheltuielilor curente 

  

Nivelul ridicat al somajului in randul 
tinerilor si de lunga durata 

Rata somajului BIM  pentru grupa de varsta 
15-24 ani este 12%, iar in mediul urban de 
28,5% (2011). 

  

 
Unul din trei someri isi cauta loc de munca  
de peste un an 

  
 
 
La nivel teritorial, in raport cu datele prezentate in analiza socio-economica si 
analizele SWOT, se desprind urmatoarele probleme cheie: 

 
Problema cheie identificata Referinta 
Disparitati la nivel urban privind 
consumul de apa  potabila  intre  
municipiile  resedinta  de judet si 
orasele mici si mijlocii 

Cele   mai   ridicate   consumuri   la   
municipiile resedinta  de  judet  –  Iasi  (68,3  
mc/loc)   

 versus 

 

consumuri foarte reduse (sub 10 mc/loc) in 
orasele Stefanesti,  Dolhasca,  Frasin,  Liteni,  
Darabani, Salcea  si  Flamanzi  (conform  
studiu  dezvoltare urbana) 

 
Localitatile Cajvana si Milisauti nu au retea 
de apa potabila. 

  
Disparitati la nivel urban  privind accesul 
la reteaua de canalizare Orasul Milisauti nu are retea de canalizare 
  
Disparitati la nivel urban privind 
conectarea la  reteaua  nationala  de  
alimentare  cu  gaz metan 

15 localitati urbane nu sunt conectate 
astfel : 

 

2  municipii:  Campulung  Moldovenesc  si  
Vatra Dornei 
 

 

13 orase: Darabani, Flamanzi, Saveni, 
Stefanesti, Roznov,   Brosteni,   Cajvana,   
Dolhasca,   Liteni, Milisauti, Solca, Vicovu 
de Sus si Murgeni 

  

Disparitati  intre  localitatile  urbane  
privind asigurarea serviciilor medicale 

In unele orase mici nu se asigura servicii 
medicale la nivel de spital/centru de 
permanenta –detaliere in analiza 
economica-sociala 



  
  

Starea   avansata   de   deteriorare,   
lipsa echipamentelor  de  specialitate,  a  
dotarilor pentru  unitatile  de  invatamant  
si  medicale din orasele mici si mijlocii 

Inventarul  nevoilor  existente  este  
prezentat  in sectiunile dedicate  educatiei, 
respectiv  sanatatii din analiza economica-
sociala 

  

Disparitati in mediu urban privind 
serviciul de 
transport public in comun 

14  localitati  urbane  din  cele  46  prezente  
in regiune beneficiaza de transport public in 
comun (conform  studiului  privindezvoltarea  
urbana intocmit pentru ADR Nord-Est)8 
Parcul auto aferent are o stare avansata de 
uzura 
Transportul de tip „verde” se desfasoara doar 
in trei municipii – Botosani, Iasi (tramvaie) si 
Piatra Neamt (troleibuze) –  numarul total al 
pasagerilor transportati  reprezinta  doar  
36,3%  din  totalul general pentru toate 
formele de transport 

 

 

 

 

 

 
Existenta zonelor geografice lipsite de 
orase 

Sud-estul judetului Botosani – nord-estul 
judetului 

 
 
 

pe o raza de 25-30 km - accesibilitate 
scazuta a localitatilor rurale la serviciile 
publice de invatamant si sanatate din 
zonele urbane 

Iasi  -  sud-estul  judetului  Iasi  -  estul  
judetului 
Bacau  -  zona  central-estica  a  judetului  
Vaslui  - 
nord-vestul   judetului   Suceava   -   nord-
vestul 
judetului Bacau 

Disparitati interjudetene privind ponderea 
populatiei conectata la reteaua de apa 
potabila 

26,6% in judetul Suceava si 30% in judetul 
Vaslui fata de 51,6% in judetul Iasi - 20119 

 

Disparitati interjudetene privind numarul 
locuintelor ce au alimentare cu apa 
potabila si canalizare 

Vaslui (36,7%), Botosani (38,7%) fata de 
55-57% in celelalte judete. 
Judetele  Botosani  si  Vaslui  detin  ultimele  
doua locuri  dintre  judetele  Romaniei  (cel  
mai  mic procent  de  locuinte  racordate  la  
retea  apa potabila) 

  

Disparitati interjudetene privind numarul 
locuintelor ce beneficiaza de incalzire pe 
perioada iernii 

Vaslui (23,4%), Botosani (26,1%), Neamt 
(32%) fata 
de Iasi (47%)11 

 

Disparitati tip urban-rural privind numarul 
de gradinite (inclusiv educatori) 

In  mediul  rural  sunt  56%  din  numarul  
total  de prescolari  si  8%  din  numarul  
total  de  gradinite 

 (2011) 
Disparitati tip urban-rural privind 
asistenta 

57% din populatia regiunii are domiciliul in 
mediul rural si este deservita de 11,5% din 
numarul total al personalului medical (2011) 
36,8  medici/10.000  locuitori  in  mediul  

medicala - distributia personalului 
medical si 
a unitatilor medicale 



 urban versus   4,3   medici/10.000   locuitori   
mediul rural(2011)  

  
Disparitati  tip  urban-rural  privind  
gradul  de echipare cu infrastructura 
tehnic-edilitara 

Nu dispun de retea de alimentare cu apa 
potabila: 
22%  din  comunele  din  judetul  Bacau,  
43%  din judetul Botosani, 40% din judetele 
Iasi, Neamt, 58% din judetul Suceava, 33% 
din judetul Vaslui - 2011 
Nu dispun de retea de canalizare: 58% din 
comunele din judetul Bacau, 89% din judetul 
Botosani, 87% din judetul Iasi, 85% din 
judetul Neamt, 76% din judetul Suceava si 
87% din judetul Vaslui - 2011 

 
 
 
 

 
  

In unele areale, populatia de etnie roma 
are o accesibilitate  redusa  la  serviciile  
publice  de educatie, sanatate, servicii 
sociale, locuri de 

Detalierea pe tipuri de nevoi si zone 
geografice prezentata in analiza economico-
sociala 

 
 

munca  
 
 
 
 
In continuare este prezentat sintetic panelul de prioritati, obiective specifice si masuri, 
precum si corelarea acestora cu obiectivele tematice ale Strategiei EUROPA 2020: 

 

 

             Corelarea cu   
 

Prioritate 

 
 Obiectiv  

 

Masuri 

  
  

obiectivele 
tematice 

  
       
   

specific 

      ale Strategiei 
EUROPA 

  
              
             2020   

    
Cresterea 
ocuparii in 
randul tinerilor 
si a grupurilor 
vulnerabile 

Actiuni pentru 
sprijinirea integrarii pe 
piata muncii a tinerilor 
care nu sunt inclusi intr-
o forma de 
invatamant, formare 
profesionala sau nu au 
un loc de munca 
Actiuni Preventive si 
Active de integrare pe 
piata muncii (inclusiv 
personalizate) pentru 
grupurile vulnerabile 

  Promovarea 
ocuparii fortei de 
munca si 
sprijinirea mobilitatii 
fortei de munca 

  

        

        

        

      

Promovarea 
incluziunii sociale si 
combaterea 
saraciei 
Investitiile in 
educatie, 
competente si 
invatare pe tot 
parcursul vietii 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

    

Imbunatatirea 
accesului si a 
participarii la 
educatie si 
instruire de 
calitate 

Reducerea ratei de 
parasire timpurie a 
scolii, in special pentru 
tinerii din  comunitatile 
defavorizate 

  Investitiile in 
educatie, 
competente si 
invatare pe tot 
parcursul vietii 

  
        

        
1. 
Imbunatatirea 
capitalului uman 

   
Promovarea 
incluziunii   

        sociale si   



prin aplicarea de 
masuri orientate 
catre cresterea 
ocuparii, 
accesului la 
educatie, 
instruire si 
sanatate, 
promovarea 
incluziunii sociale 

   Imbunatirea calitatii si 
eficientei 
invatamantului 
prin adaptarea ofertei 
educationale la 
cerintele 
pietei muncii 
Cresterea accesului la 
formare profesionala 
continua 
Crearea, modernizarea 

 Si extinderea 
infrastructure de 
educatie 

  
combaterea 
saraciei   

        
        
        
        
        
        
        
        
        

           
           
                

    

Cresterea 
accesului la 
servicii de 
sanatate de 
calitate 

Extinderea si  
diversificarea serviciilor  
de sanatate  
  

  Investitiile in 
educatie, 
competente si 
invatare pe tot 
parcursul vietii 

  

        

        

              

              

    

Promovarea 
incluziunii 
sociale prin 
regenerarea 
zonelor rurale 
si urbane aflate 
in declin 

Extinderea, 
diversificarea   

Promovarea 
incluziunii   

    
si imbunatatirea 
accesului la    

sociale si 
combaterea   

    servicii de sanatate,   saraciei   

    
educatie, sociale si 
locuire        

           
           
               

            

2. 

Dezvoltarea unei 
infrastructuri 
moderne care sa 
asigure cresterea 
accesibilitatii, 
conectivitatii si 
atractivitatii 
Regiunii Nord-Est  

 

Cresterea 
accesibilitatii, 
conectivitatii si 
mobilitatii prin 
realizarea de 
investitii in 
infrastructura 
de transport 

Modernizarea si 
dezvoltarea 
infrastructurii 
aeroportuare 
Modernizarea si 
dezvoltarea 
infrastructurii 
feroviare 
Modernizarea si 
dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere 
Dezvoltarea de 
sisteme de transport 
urban durabile 

  Promovarea unor 
sisteme de 
transport 
durabile si 
eliminarea 

  

    

    

blocajelor din cadrul 
infrastructurilor 
retelelor majore 

  
   
   
   

   
   
    

 Stimularea 
atractivitatii si 
economiei 
locale prin 
cresterea 
accesului la 
infrastructura 

Extinderea 
infrastructurii 
de broadband, in 
special 
in zonele rurale si 
comunitatile izolate 
Dezvoltarea TIC prin 

Imbunatatirea 
accesului, a utilizarii 
si a calitatii 
tehnologiilor 
informatiei si 
comunicatiilor (e- 
guvernare si e-

 
 
 
 
 



TIC  de calitate crearea si dezvoltarea 
de 
produse si servicii tip 
e- „servicii” 

servicii) 
  
   
   
    

 

Sprijinirea 
inovarii si 
competitivitatii 
mediului 
economic, 
promovarea 
rezultatelor 
obtinute 

Dezvoltarea inovarii si 
transferului de know-
how 
inclusiv prin crearea si 
dezvoltare de clustere 
Sprijin pentru domenii 
competitive si sisteme 
productive integrate, 
inclusiv pentru 
dezvoltarea de 
produse, 
servicii si procese 
tehnologice noi, cu 
valoare adaugata 

Consolidarea 
cercetarii, 
a dezvoltarii 
tehnologice si a 
inovarii 
Imbunatatirea 
competitivitatii 
intreprinderilor mici 
si 
mijlocii, a sectorului 
agricol si a sectorului 
pescuitului si 
acvaculturii 
Protectia mediului si 
promovarea utilizarii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  crescuta, „verzi” 
   
   eficiente a resurselor 

 

Impulsionarea 
sectorului de 
cercetare- 
dezvoltare, in 
special a cerce- 
tarii aplicate 

Sprijinirea cercetarii 
publice si private, in 
vederea dezvoltarii si 
fructificarii solutiilor 
integrate 

Consolidarea 
cercetarii, 
a dezvoltarii 
tehnologice si a 
inovarii 

3.  Sprijinirea unei 
economii 
competitive si a 
dezvoltarii 
locale 

 
 

   
     

 
Imbunatatirea 
accesului 
firmelor la 
servicii de 
afaceri de 
calitate 

Sprijin pentru 
accesarea 
serviciilor dedicate 
firmelor si tinerilor 
antreprenori 

Imbunatatirea 
competitivitatii 
intreprinderilor mici 
si 
mijlocii, a sectorului 
agricol si a sectorului 
pescuitului si 
acvaculturii 

 

 

 

  

  

   

 Sprijinirea 
exporturilor si 
competitivitatii 
produselor 
locale 

Dezvoltarea de retele 
si platforme pentru 
sprijinirea 
exportatorilor 
locali 

Imbunatatirea 
competitivitatii 
intreprinderilor mici 
si mijlocii, a 
sectorului agricol si a 
sectorului 

 

 

 

 la export  
 



   pescuitului si 
   acvaculturii 

 

Sprijinirea 
dezvoltarii 
zonelor urbane 

Asigurarea conditiilor 
de dezvoltare in mediul 
urban, prin realizarea 
de  investitii in 
infrastructura 
locala 

Imbunatatirea 
competitivitatii 
intreprinderilor mici 
si  mijlocii, a 
sectorului 
agricol si a sectorului 
pescuitului si 

 
 
 
  
   
   acvaculturii 

 

Sprijinirea 
dezvoltarii 
zonelor rurale 

Asigurarea conditiilor 
de dezvoltare in mediul 
rural, prin realizarea de 
investitii in 
infrastructura 
locala 
Dezvoltarea de 
activitati 
economice alternative 
in mediul rural, inclusiv 
dezvoltarea capacitatii 
antreprenoriale a 
tinerilor 

Imbunatatirea 
competitivitatii 
intreprinderilor mici 
si  mijlocii, a 
sectorului 
agricol si a sectorului 
pescuitului si 
acvaculturii 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 
Sprijinirea 
valorificariii 
potentialului 
turistic existent 

Dezvoltarea 
infrastructurii de turism 
si  de agrement 
aferenta, promovarea 
potentialului turistic 

 
  
  

  
     

 Promovarea 
eficientei 
energetice 

Cresterea eficientei 
energetice a institutiilor 
publice, gospodariilor 
si firmelor 

Sprijinirea tranzitiei 
catre o economie cu 
emisii scazute de 
dioxid  de carbon in 
toate  sectoarele 
Promovarea 
adaptarii la 
schimbarile 
climatice, 
prevenirea si 

 
 
  
   

   
   

   
   gestionarea riscurilor 

4.  Optimizarea 
utilizarii si 
protejarea 
resurselor si 
patrimoniului 
natural 

Protejarea 
mediului si 
biodiversitatii 
prin realizarea 
de investitii 
specifice aquis- 
ului comunitar 
si 
valorificarea 
siturilor 
naturale 

Investitii in crearea, 
reabilitarea, 
modernizarea si 
extinderea retelei de 
apa 
potabila si canalizare, 
in 
sistemele de 
management 
integrat a deseurilor si 
sistemele de 
management 
a riscurilor 

Protectia mediului si 
promovarea utilizarii 
eficiente a resurselor 
Promovarea 
adaptarii la 

 
 

 
   

  Reabilitarea solurilor 
schimbarile 
climatice, 



  contaminate si/sau prevenirea si 
  poluate gestionarea riscurilor 

  Prezervarea  
  biodiversitatii  

 
 
 

I I I .  CADRUL STRATEGIC LA NIVEL JUDETEAN  

Obiectiv principal: 
Obiectivul principal al strategiei urmareste o bunastare 

comuna folosind resursa umana locala, oportunitatile nationale 

si regionale de dezvoltare si resu rse le  na t u ra le  ale 

judetului Neamt. 

Objective secundare: 

 potentialul de cofinantare, dezvoltat la nivel 
judetean, microregional si comunitar capacitatea 
de absorbtie, management si eficientizare a 
investitiilor facilitate de programele europene 
care se vor derula din anul 2014 

 solutiile, programele si actiunile de valorificare 
economica si comerciala maximala a punctelor 
tari ale judetului, in vederea exploatarii 
potentialului de crestere economica oferit de 
acestea. _ 

Masurile prin care se urmareste implementarea strategiei vizeaza 
sapte domenii, prioritare ca ordine de actiune: 
1. Capacitatea umana instruita in toate comunitatile judetului, 
capabila de a gandi european si de a reactiona local, cu initiative 
socio-economice oportune, la toate schimbarile politice, sociale si 
economice viitoare. 
2. 0 exigenta radicala fata de pastrarea calitatii nealterate a mediului 
natural mineral, vegetal, animal si uman deosebit al judetului nostru, 
ca si refacerea si pastrarea capacitatii acestuia de a absorbi procesele 
de dezvoltare planificata ale prezentului si viitorului. 
3. Conditii organizate si sustenabile de valorificare comerciala a 
produselor industriale, manufacturate si agricole din judet, pe piete 
solvabile. 
4. Studii de fezabilitate, programe si actiuni coordonate ale 
dezvoltarii de infrastructuri comunale, cu un accent special de 
constientizare a importantei celor cu 

 caracter informatic si de comunicare, in procesul dezvoltarii 
comertului, industriei 
locale si agriculturii. 
5. Acordarea de catre autoritatile comunale din judet a unor pachete 
de facilitati legale inovative si atractive pentru stimularea si atragerea 
investitiilor cu caracter privat (individuate si/sau organizate 
colectiv/asociativ), in constructia de locuinte individuate sau/si in 
dezvoltarea de cartiere integrate de locuit, cu conditii decente de viata. 



6. Acordarea de catre autoritatile comunale din judet a unor pachete 
de facilitati legale inovative si atractive pentru stimularea si atragerea 
investitiilor cu caracter privat (individuate si/sau organizate 
colectiv/asociativ)in realizarea de investitii cu caracter comercial si 
industrial. 

7. Cai inovative si metode competitive in promovarea de noi servicii si 
un nou nivel de calitate al serviciilor turistice, cu o exigenta deosebita 
in asigurarea igienei, ordinii si curateniei in toate locurile, atat private 
cat si publice - institutii, localuri, parcari, benzinarii, chioscuri 
comerciale de orice rang, ca punct de plecare in angajarea durabila a 
oricarui proces de dezvoltare locala a turismului comercial si a 
pastrarii atractivitatii socio-naturale a judetului. 

Objective specifice ale strategiei locale a judetului : 
1. Promovarea investitiilor convenabile structurilor de comunitati 
rurale arondate 

oraselor judetului, organizate in structuri conglomerate (consortii, 
parteneriate) de interese investitionale ale comunelor, fapt ce le 
confera un statut natural si consistent de microregiuni de dezvoltare; 
2. Un proces controlat de promovare a investitiilor atrase de interesele 
aglomerarii 
urbane; 

3. Portofolii de valorificare maximala a potentialului de dezvoltare 
si atenuare a impactului negativ creat de macro-investitiile dezvoltarii 
locale, zone noi de turism si divertisment, noi retele de poteci si 
cabane montane;0 politica judeteana coerenta de accesare a 
programelor de finantare din cadrul socio-economic in cadrul judetului 
Neamt; 

4. Disponibilitati alternative de montare a mecanismelor de 
cofinantare a proiectelor si -programelor, bazate in special pe 
capacitatile de valorificare eficienta a potentialului investitiilor realizate 
din implementarea proiectelor aprobate; 
5. Programe si proiecte de protectie a zonelor cu risc la catastrofe 
naturale, industriale sau alte efecte distractive - inundatii, cutremure, 
viituri, alunecari de teren, accidente de transport si industriale; 

 

Agricultura si dezvoltarea rurala: 
1. Reforma structurala a agriculturii prin transformarea 
gospodariilor de subzistenta in exploatatii agricole comerciale 
orientate catre economia de piata, profitabile si viabile din punct de 
vedere economic; 

2. Cresterea productiilor agricole cantitativ si calitativ si 
diversificarea structurii _cursurilor, prin asocieri si accesarea de 
programe pentru achizitionarea de  utilaje performante; 

3. Dezvoltarea zootehniei pentru sporirea veniturilor producatorilor 
agricoli; 
4. Dezvoltarea activitatilor conexe generatoare de venituri 
(agroturism, apicultura, cultivarea ciupercilor si a plantelor 
medicinale); 

5. Dezvoltarea agriculturii in concordanta cu protejarea mediului 
inconjurator si promovarea agriculturii ecologice; 



6. Sprijinirea microfermelor care realizeaza produse 
agroalimentare cu specific local, licentiate; 

7. Dezvoltarea de parteneriate de desfacere a produselor agricole 
specifice judetului, 

 pe pietele unor comunitati locale din Romania, alese ca tinte 
comerciale, 

8. Realizarea unui sistem pilot de precontractare a productiei 
agricole, combinata cu un sistem de asigurare a veniturilor din 
productia agricola adaptat atenuarii efectelor factorilor de mediu 
defavorabili; 

Constructii: 
1. Accesarea unor programe pentru finantarea constructiilor de 
regularizare a cursurilor de ape din judet, cu potential distructiv prin 
viituri si inundatii; 

2. Realizarea unui pachet de proiecte tip, pentru locuinte 
individuale sau cartiere de locuinte, care vor fi puse la dispozitia 
familiilor cu venituri mici, pentru stimularea politicilor locale de 
constructii de locuinte; 

3. Incurajarea initiativei comunitatilor locale de a pune la dispozitia 
investitorilor terenuri din comunitate (in proprietate publica sau 
private) pentru constructii civile sau industriale, cu scopul de a 
atrage investitii din capitaluri private; 

4. Realizarea de parteneriate cu bancile care ofera credite pentru 
constructii de locuinte, cu scopul ca la realizarea unui anumit 
numAr de locuinte, convenit de persoanele care vor investii intr-un 
cartier de locuinte, comunitatea sa beneficieze de un credit 
avantajos pentru realizarea infrastructurilor acelui cartier. 

Servicii : 
1. Reactivarea, prin refacere cu ajutorul unor finantari externe, a 
centrelor de tratament care folosesc cadrul natural al judetului 
pentru tratamente specifice suferintelor modeme - nevroze, stres, 
recuperare dupe oboseala fizica si intelectuala; 
2 Organizarea serviciului medical de interventie rapida, de interes 

judedetean si interjudetean; 

Turism: 
Realizarea unui inventar al resurselor si cadrului natural judetean si 
inter judetean. Inca neintegrat in activitati de turism comercial --
curiozitati naturale, specimene unice, cascade, pesteri, biserici si 
monumente istorice, case memoriale si resedinte istorice, partii de 
schi, no trasee de turism cu pasul, lacuri, chei, puncte de bel-
vedere, izvoare minerale, pesteri, marcaje, cabane si refugii turistice, 
destinate interesului investitional 

 comercial din zona privata de afaceri. 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
1. Realizarea de studii de fezabilitate actualizate pentru toate 

lucrarile de     
infrastructuri -- comunale; 



2. Realizarea unor Planuri Urbanistice Generale, armonizate 
intercomunal, la nivelul judetului; 

3. Realizarea de programe, cu finantare extema si locala, privind 
constructia de locuinte si dezvoltarea cartierelor de locuit; 

4. Dezvoltarea unor concepte si politici locale privind nevoia si 
realizarea de locuinte pentru grupurile sociale dezavantajate; 

Patrimoniu arhitectural: 
Strategia in acest sens are in vedere conservarea si punerea in 
valoare a patrimoniului arhitectural si cultural al comunitatilor si 
reabilitarea si refunctionalizarea centrelor istorice din judet. 

- In frastructura 
Investitii in reabilitarea drumurilor si cailor de comunicatii, cu 
aplicatie speciala: 

 drumuri depreciate 

 cai de acces la localitatile rurale izolate sau greu accesibile 

 amenajari de poteci, podete, drumuri forestiere atrase in circuital 
turistic 
- investitii in reabilitarea si extinderea retelelor tehnico - edilitare 

 apa, canalizare 

 gaze naturale 

 energie termica 

 energie electrica 

 telecomunicatii 

Cooperare regionala: 
Strategia care se va dezvolta in acest segment are in vedere 
infiintarea unui ,,Centru al noutatilor tehnologice, oportunitatilor 
comerciale si de finantare a proiectelor de dezvoltare". Central 
poate functiona pe linga camera de Comert Neamt sau pe linga _ 
Agentia Nord Est si va pune la dispozitia celor interesati toate 
datele privind 

oportunitatile investitionale, atit in mica industrie cit si in agricultura. 
O alta tinta a strategiei o reprezinta folosirea avantajelor infratirii cu 

localitati din - perimetrul Uniunii Europene, dar si din alte zone, in 
promovarea intereselor industriale si comerciale locale. 

Forta de munca, piata muncii: 
Obiectivele strategiei in acest domeniu, sunt concretizate prin: 
1. Perfectionarea fortei de munca cu calificare reala, practica, 
motivata economic spre lucrul bine facut, in special la nivelul tinerilor 
absolventi a ciclurilor de invatamant obligatoriu; _ 

2. Infiintarea si dezvoltarea unor capacitati de instruire performanta a 
abilitatilor ocupationale, cerute si platite atractiv de piata muncii, in 
toate microzonele economice ale judetului; 

3. Educarea simtului comercial si a capacitatii de a folosi in interes 
comercial profitabil oportunitatile socio-economice, de la varsta 
scolara; 



4. Instruirea specifica si dezvoltarea aplicatiilor practice, la nivelul 
invatamantului general si liceal din judet, a modului de a Infiinta o 
firma privata si de a promova o activitate industrial-comerciala 
profitabila; 

5. Perfectionarea fortei de munca cu calificare reala, practica, 
motivata economic spre lucrul bine facut, cu aplicativitate pentru romi 
si grupuri sociale dezavantajate: 

 

Resurse strategice existente: 
1. Stabilirea de parteneriate cu banci comerciale din tara si 
strainatate; 

2. Crearea de parteneriate intre autoritatile publice locale si bancile 
comerciale interesate in cofinantarea proiectelor sustinute de UE; 

3. Identificarea actorilor economici si sociali, in toate microzonele 
judetului, cu capacitate de initiative si competenta practica in 
folosirea oportunitatilor create de tehnica finantarilor europene in 
servicii dedicate turismului; 

4. Servicii de consultanta pentru accesarea fondurilor de dezvoltare, 
montarea mecanismelor financiare, si managementului de proiecte, 
pentru toate sectoarele _ vizate; 

5. Educarea personalului din administratia publica locala si institutiile 
din comunitatile rurale pentru a deveni operatori ai programelor cu 
finantare locala sau externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL IV -  OBIECTIVE, PRIORITĂȚI, MĂSURI ALE 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI 

MĂRGINENI  

2014-2020 
 
Obiective strategice 
 Obiectivul general al strategiei comunei MĂRGINENI este: 
 Creşterea nivelului de viaţă al membrilor comunităţii şi dezvoltarea 
durabilă a localităţii, atingerea standardelor Uniunii Europene şi eliminarea 
disparităţilor economico-sociale dintre mediul urban si mediul rural. 
 
 Datorită ponderii ridicate a zonelor rurale, se pune accentul pe 
promovarea dezvoltării integrate şi durabile a acestora prin optimizarea 
sectoarelor existente, încurajarea diversificării activităţilor economice şi sociale, 
sustinerea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii şi prin accesul la noile 
tehnologii. 
 Se urmăreşte, de asemenea, creşterea calităţii vieţii prin prezervarea 
mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a accesului la serviciile de bază 
precum şi menţinerea unor comunităţi rurale viabile prin prezervarea culturii şi 
tradiţiilor acestora.  

Potentialul comunei în domeniul resurselor naturale, resurselor umane, al 
agroturismului si turismului, al unor activitati traditionale specifice şi faptul că 
zona este curată, creează premisele pentru un proces de dezvoltare durabilă şi, 
implicit, pentru creşterea standardului de viaţă al comunităţii.  
 
 Pe baza Analizei SWOT au fost identificate următoarele obiective 
strategice pentru atingerea obiectivului global: 
 

A. Dezvoltarea initiativei private in diverse domenii 
B. Accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 
C. Adaptarea resurselor umane la cerintele economiei de piata si la 

cerintele Uniunii Europene 
D. Promovarea comunei 

 
În sprijinul celor patru obiective prezentate, propunem urmatoarele priorităţi 
strategice pentru comuna MĂRGINENI: 
 

Prioritate strategica Măsuri strategice 

1. Intensificarea accesului 
la fondurile comunitare şi 
creşterea capacităţii de 
atragere şi absorbţie a 
acestor fonduri la nivel de 
administrație publică 
locală.  

1.1 Cresterea gradului de profesionalitate a  
functionarilor publici, in vederea modernizarii 
administratiei publice locale; 
1.2 Creșterea eficienței și transparenței și 
scăderea birocrației în cadrul administrației 
publice, în vederea diminuării sarcinii asupra 
întreprinderilor și cetățenilor și îmbunătățirii 
reputației publice. 
 

2. Creșterea calității 
profesionale a resurselor  
    umane si a fortei de 

2.1 Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in 
vederea infiintarii de  microintreprinderi si 
IMM-uri ; 



munca. 2.2 Realizarea de proiecte  in vederea 
integrarii pe piata muncii a grupurilor sociale 
marginalizate si a somerilor pe termen lung 

3. Îmbunătățirea radicală a 
mediului de afaceri în ceea 
ce privește disponibilitatea 
resurselor financiare 
pentru investiții, și 
proporționalitatea 
administrației și a 
procesului de 
reglementare, inclusiv prin 
îmbunătățirea utilizării TIC 
de către autorități. 
 

3.1 Acțiuni pentru consolidarea culturii 
antreprenoriale și pentru conștientizarea 
opțiunii și a sprijinului potențial pentru 
crearea de întreprinderi. 
3.2 Acțiuni pentru îmbunătățirea 

productivității IMM‐urilor și oferirea de 
oportunități de creștere, inclusiv consolidarea 
accesului la sprijin pentru planificarea 
afacerilor,consultanță tehnică, consultanță și 
sprijin pentru export. 
 

4. Cresterea nivelului de 
echipare a localitatii si 
crearea oportunitatilor  de 
sporire a veniturilor locale 

4.1 Inființarea infrastructurii de utilităţi in 
domeniul alimentarii cu apa  
4.2 Implementarea infrastructurii de utilităţi in 
domeniul  canalizării şi epurării apelor uzate 
provenite din activitaţile gospodăriilor, 
instituţiilor si agenţilor economici 
4.3 Dezvoltarea locală a sectorului transport 
public local 
4.4 Dezvoltarea locală a sectorului iluminat 
public 
4.5 Dezvoltarea locală a infrastructurii 
rutiere, a construcţiilor şi dotărilor tehnico-
edilitare, precum şi a serviciilor  
4.6 Dezvoltarea activitatilor economice.   

5. Dezvoltarea societatii 
civile si a relatiilor de 
colaborare a administratiei 
publice locale cu 
organizatii 
neguvernamentale  

5.1 Infiintarea de organizatii 
neguvernamentale care sa sustina 
dezvoltarea locala; 
5.2 Realizarea de parteneriate cu ONG-uri 
active  

6. Incurajarea si sustinerea 
turismului si a 
agroturismului 

6.1 Conservarea obiectivelor culturale 
existente si incurajarea de investitii care sa 
atraga turisti;  
6.2 Promovarea potentialului turistic al zonei; 
6.3 Dezvoltarea  agroturismului; 

7. Infiintarea si sprijinirea 
de servicii sociale 

7.1 Dezvoltarea de programe in scopul  
      ocrotirii minorilor si batranilor; 
7.2 Dezvoltarea de programe in scopul  
      ocrotirii copiilor si femeilor impotriva  
      violentei din familie; 
7.3 Dezvoltarea de programe in rândul  
     populatiei cu privire la planningul familial. 

 
 
 
 
 



Prioritatea 1: Intensificarea accesului la fondurile comunitare şi creşterea 
capacităţii de atragere şi absorbţie a acestor fonduri la nivel de 
administrație publică locală. 
  
Măsura 1.1  
Cresterea gradului de profesionalitate a functionarilor publici, in vederea 
modernizarii administratiei publice locale. 
 
Măsura 1.2  

Creșterea eficienței și transparenței și scăderea birocrației în cadrul 
administrației publice, în vederea diminuării sarcinii asupra întreprinderilor 
și cetățenilor și îmbunătățirii reputației publice. 
 

 
Obiectiv: Imbunatatirea pregatirii profesionale a functionarilor publici si 
asimilarea noilor standarde din Uniunea Europeana. 

 
Tipologia masurii: 

- Accesarea de fonduri europene, inclusiv cu parteneri din Uniunea 
Europeana, care sa sporeasca nivelul de cunostinte al functionarilor 
publici în domeniul elaborării și implementării de proiecte; 

- Diseminarea exemplelor de buna practica prin organizarea de 
conferinte , traininguri, info-day-uri pe teme europene, destinate 
functionarilor publici; 

- Asistenţă si consiliere de specialitate destinată consiliului local 
MĂRGINENI pentru accesarea de proiecte din fonduri structurale in 
vederea dezvoltarii durabile a localitatii; 

- Instruirea continua a functionarilor publici de la nivel local in centre 
apropiate de localitatile unde isi desfasoara activitatea. 

 
Grupuri tinta: Functionarii publici de la  consiliul local MĂRGINENI, functionari 
publici de la consiliul judetean Neamt, lectori, consultanți specializati in 
problematica administratiei publice locale.    
 
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Surse de finantare: Fonduri regionale, bilaterale din tarile membre ale Uniunii 
Europene, Fonduri Structurale (parteneriate), Fondul de Coeziune, fonduri 
proprii ale consiliului local. 
 
Rezultate asteptate: 

- Formarea de specialisti in domeniul elaborarii de proiecte din fonduri 
europene; 

- Cresterea gradului de transparenta in implementarea acquis-ului 
comunitar; 

- Sporirea implicarii cetatenilor in procesul decizional la nivel de 
comunitate locala; 

- Cresterea nivelului de cunostinte a functionarilor publici si implicit a 
cetatenilor, in domeniul legislației Uniunii Europene; 

- Imbunatatirea comunicarii si reducerea circuitului documentelor in 
administratia publica locala; 

- Imbunatatirea managementului  in administratia publica locala. 



 
 
 
Prioritatea 2:  Creșterea calității profesionale a resurselor  umane si a 
fortei de munca. 
 
Obiectivele prezentei prioritati sunt: 
  

 Imbunatatirea pregatirii fortei de munca cu scopul de a raspunde cat mai 
bine cerintelor de pe piata muncii; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial in comuna; 

 Adaptarea functionarilor publici la noile cerinte de modernizare a 
administratiei publice locale; 

 Pregatirea resurselor umane pentru meserii specifice, deja cerute pe piata 
muncii in zona. 

 
 Masuri aferente axei de interventie Dezvoltarea Resurselor Umane si a Fortei 
de Munca, sunt : 

 
Masura 2.1  
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în vederea înfiinţării de  
microintreprinderi şi IMM-uri  
 
Obiectiv: Incurajarea dezvoltarii antreprenoriatului in localitate in vederea 
aparitiei de  microintreprinderi si IMM-uri cu o rata ridicata de supravietuire 
avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca. 
 
 
Tipologia masurii:  
 

- desfăşurarea unor acţiuni complementare care să asigure promovarea 
în comună privind posibilitatea de începere şi dezvoltare de afaceri 
proprii. Aceasta va presupune organizarea unei campanii 
promotionale in comuna si infiintarea unui birou de informatii specifice 
in domeniul infiintarii si sustinerii unei afaceri proprii. De asemenea, la 
o cerere bine dimensionata, o serie de instructori pot tine seminarii in 
legatura cu acest subiect; 

- prin accesarea unui proiect axat pe acesta problematica, persoanele 
intersate se vor inscrie la un curs de elaborare a planurilor de afaceri, 
notiuni de infiintare a unei firme, studii de piata, notiuni financiar-
contabile, etc; 

- actiunile luate sub aceasta masura vor fi mai departe complementate 
prin accesul la o schema de micro-credite şi/sau la accesarea de 
fonduri nerambursabile pe componenta de IMM-uri. 

 
Grupuri tinta: absolventi, someri de lungă şi scurta durata, firme de 
consultanta-instruire, ONG-uri de profil. 
 
Perioada de interventie: 2014-2020. 
 



Surse de finantare: fonduri structurale, Fondul de Coeziune, Fondul pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală, fonduri din acorduri bilaterale ale României cu 
țări terțe, fonduri ale Agentiei Nationala a IMM-urilor, alti finantatori. 
 
Masura 2.2  
Realizarea de proiecte  în vederea integrării pe piaţa muncii a grupurilor 
sociale marginalizate şi a şomerilor pe termen lung 
 
Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi nivelului educaţional pentru şomerii pe 
termen lung, grupuri marginalizate şi excluse social prin instruire si consultanta 
care sa le permită integrarea pe piaţa muncii.  
 
Tipologia masurii: 
 

- oferirea, pe baza de proiecte cu specific pe resurse umane, pentru 
grupurile țintă mentionate, de servicii de consultanta in vederea 
realizării motivării necesare, realizării de CV-uri, pregatirii interviului, 
dreptul muncii; 

- eventual pentru cei care dovedesc ca au abilitati necesare pentru a-si 
dezvolta o afacere pot fi îndrumati către programul dezvoltat in 
masura 2.1; 

- realizarea unei instruiri duale in vederea furnizarii de personal calificat 
si care pot dovedi ca indeplinesc cerintele cerute de potentiali 
angajatorii locali din zona; 
Instruirea grupurilor tinta va fi teoretica cat si practica(in cadrul 
proiectelor dezvoltare de furnizori de instruire acreditati) in domenii cu 
potential de crestere in zona si va fi incheiata cu acordarea de 
diplome recunoscute la nivel national; 

 
Grupuri tinta: someri pe termen lung, absolventi cu pregatire slab cotata pe 
piata muncii, grupuri de persoane excluse social (persoane peste 45 de ani fara 
loc de munca, femei casnice, rromi, etc.) 
 
Perioada de interventie: 2014-2020. 
 
Surse de finantare: fonduri structurale, Fondul Social European, Fondul de 
Coeziune, alte finanţări.  
 
Rezultatele aşteptate sunt: 
 
 -îmbunătăţirea performanţelor în domeniul organizării IMM-urilor; 
 -promovarea participării tinerilor la problemele practice ale vieţii 
comunităţii; 
 -îmbunătăţirea indicatorilor de ocupare a forţei de muncă; 
 -dezvoltarea spiritului antreprenorial; 
 -identificarea aptitudinilor vocaţionale; 
 -schimbarea mentalităţii şi a modului de a acţiona faţă de mediul 
înconjurător; 
 
Prioritatea 3: Îmbunătățirea radicală a mediului de afaceri în ceea ce 
privește disponibilitatea resurselor financiare pentru investiții, și 
proporționalitatea administrației și a procesului de reglementare, inclusiv 



prin îmbunătățirea utilizării TIC de către autorități. 
 

 Sectorul IMM-urilor este recunoscut ca fiind sectorul cheie al cresterii si 
dezvoltarii economice durabile. El constituie factorul  cel mai important de 
absorbtie a fortei de munca disponibile si in special a celei disponibilizate. Este 
un sector mobil si flexibil, adaptându-si oferta rapid la cererea pietei. Consiliul 
Local MĂRGINENI, cu sprijinul Consiliului Judetean Neamt si a societatii civile 
isi propune ca, impreuna cu actorii locali interesati si cu cei ce promoveaza 
acest sector, in special Camera de Comert si Industrie, sa formeze, prin 
intermediul promovarii localitatii, retele de relatii intre investitori romani si straini 
care vor sa-si dezvolte afaceri in zona, prin sprijin logistic, prezentarea 
oportunitatilor de afaceri in diferite domenii, cu precadere in mestesuguri, 
agroturism si turism, industria lemnului, industria alimentara si textila. 
 
În urma analizei SWOT, propunem următoarele masuri: 
 
3.1 Acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru 
conștientizarea opțiunii și a sprijinului potențial pentru crearea de 
întreprinderi. 
 
 
Obiectiv: Sustinerea infiintarii unor IMM-uri în sfera producției și a serviciilor, 
care sa valorifice potentialul agricol, turistic, mestesuguri din zona. 
 
Tipologia masurii: 

- Granturi destinate infiintarii si sustinerii IMM-urilor din sfera productiva 
si de servicii cu potential de dezvoltare in localitate; 

- Constituirea unei structuri specializate exclusiv in gestionarea sferei 
serviciilor (identificarea si  inventarierea necesarului de servicii in 
comuna si sprijinirea prin facilitati fiscale si de asistenta/informare);  

- Informarea şi sprijinirea accesului  IMM-urilor la tehnologia şi 
infrastructura disponibila; 

 

3.2 Acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de 
oportunități de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru 
planificarea afacerilor,consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru 
export. 
 
Obiectiv:Armonizarea programelor anuale de dezvoltare ale comunei cu 
necesitatile specifice ale IMM-urilor, pentru a sustine locurile de munca create si 
crearea de noi locuri de munca in zona. 
 
Tipologia masurii: 

- Identificarea prioritatilor de dezvoltare si alocarea eficienta a 
resurselor, pe baza de programe de dezvoltare - prin Consortii de 
Dezvoltare Locala; acestea,  prin activitatea pe care o vor depune, 
trebuie  sa conduca la armonizarea programelor  de dezvoltare 
regionala, la imbunatatirea pozitiei socio-economice a localitatii in 
cadrul judetului, cresterea reprezentativitatii acesteia si crearea unei 
imagini favorabile in tara si strainatate; 

- Sprijinirea programelor de modernizare si retehnologizare. 
 



Grupuri tinta:Persoane interesate de a deschide o afacere proprie sau in 
parteneriat, Comuna MĂRGINENI, societati comerciale nou infiintate, firme de 
consultanta-instruire, ONG-uri de profil. 
    
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Surse de finantare: Fonduri personale, credite, fonduri regionale și bilaterale 
din tarile membre ale Uniunii Europene, Fonduri Structurale (parteneriate), 
Fondul pentru Agricultură și dezvoltare rurală, fonduri proprii ale consiliului local. 
 

Prioritatea 4: Cresterea nivelului de echipare a localitatii si crearea 
oportunitatilor de sporire a veniturilor locale  
 

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice şi rolul acestora în menţinerea coeziunii sociale, reclamă şi justifică 
adoptarea şi implementarea unui set de măsuri având ca obiectiv dezvoltarea 
durabilă. 

 
În contextul implementării angajamentelor României vizând domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea 
Europeană, accesul la fondurile comunitare şi creşterea capacităţii de atragere 
şi absorbţie a acestor fonduri a devenit o prioritate şi pentru  administraţiile 
publice locale.  

 
Comuna MĂRGINENI este caracterizata în general de o dotare publică redusă, 
sistemul de servicii oferite populaţiei, asistenţa medicala, dotarea cu utilităţi a 
gospodăriilor ( apă potabilă, canalizare) ceea ce crează discrepanţe faţă de 
mediul urban. 
 Din aceste considerente, se impune abordarea următoarelor masuri: 
 
4.1. Înfiinţarea  infrastructurii de utilităţi in domeniul alimentării cu apă  
 
Obiectiv 1: Creşterea gradului de confort al locuinţelor populatiei şi alinierea 
infrastructurii comunei Mărgineni la standardele Uniunii Europene.  
Tipologia masurii: 

- Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în cele patru sate ale comunei. 
Obiectiv 2:  Branşarea unui număr cât mai mare de beneficiari la reţeaua de 
alimentare cu apă a comunei. 
Tipologia masurii: 

- Accelerarea creşterii gradului de contorizare a gospodăriilor, agenţilor 
economici şi instituţiilor din comună prin contractarea unui număr cât 
mai mare de abonaţi la reteaua de alimentare cu apă din comună. 

 
Obiectiv 3: Creşterea calităţii apei la beneficiarii finali ai sistemului de 
alimentare cu apă din comună 
 
Tipologia masurii:  

- Implementarea unei tehnologii avansate la staţiile de tratare a apei  in 
cele patru sate ale comunei 

 
Rezultatele aşteptate sunt: 



- Creşterea confortului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor 
din comună prin accesibilitatea locuitorilor la sursa de apa cu presiuni 
si calitatea dorita; 

- Atragerea de investitori în zonele în care infrastructura de utilităţi va fi 
realizată şi/sau modernizată prin îmbunătăţirea accesibilităţii la 
oportunităţile localitătii; 

- Infiinţarea de societăţi comerciale ce îşi vor desfăşura activitatea în 
zona rurală ; 

- Deschiderea zonei pentru dezvoltarea activitatilor rurale traditionale la 
un nou standard; 

- Crearea de noi locuri de muncă în comuna; 
- Protejarea mai eficientă a mediului înconjurător prin micşorarea 

considerabila a posibilitatilor de a avea defecţiuni (pierderi de apa); 
- Eliminarea unor riscuri epidemiologice pentru locuitorii comunei; 
- Scăderea costurilor unor servicii către populaţie; 
- Creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a 

comunei; 
- Eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; 
- Creşterea calităţii prestărilor de servicii; 
- Apariţia concurenţei în unele sectoare de activitate, realizarea unor 

produse mai bune. 
 
Grupuri tinta: Functionarii publici si decidenţii din cadrul Comunei Mărgineni, 
operatorul de servicii (COMPANIA „APA SERV” S.A. NEAMŢ), firme romanesti 
si straine specializate în lucrări de utilităţi, societatea civila si cetăţenii. 
    
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Valoarea estimata a investiţiei - înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în  
cele patru sate pe o lungime de 30 km: 16 719 188 RON, echivalent  
3 752 399 Euro 
                (1 Euro = 4,4556 RON) 
 
Surse de finantare: Program guvernamental în domeniul alimentării cu apă a 
localităților, credite de la institutii financiare locale si/sau internationale, granturi 
din Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune, fonduri speciale pentru investitii 
si fonduri proprii ale consiliilor locale. 
 
4.2 Implementarea infrastructurii de utilităţi in domeniul  canalizării şi 
epurării apelor uzate provenite din activitaţile gospodăriilor, instituţiilor si 
agenţilor economici 
 
Obiectiv 1: Alinierea infrastructurii comunei Mărgineni la standardele Uniunii 
Europene, prin înfiinţarea infrastructurii in domeniul canalizării si epurării apelor 
uzate.  
Tipologia masurii: 

- Racordarea celor patru sate ale comunei: Mărgineni, Hîrţeşti, Hoiseşti 
şi Itrineşti, la reteaua de canalizare si epurare a apelor uzate; 

 
Obiectiv 2: Creşterea gradului de confort si siguranţă al locuinţelor din comuna 
Mărgineni şi menţinerea unei stări de sănătate la parametrii optimi a locuitorilor 
Tipologia masurii: 



- Branşarea unui număr cît mai mare de consumatori la reţeaua de 
canalizare si epurare a apelor uzate din cele patru sate. 

 
Obiectiv 3: Creşterea calităţii apei din panza freatica si protecţia mediului din 
zonă 
 
Tipologia masurii:  

- Implementarea unor tehnologii moderne, la standarde europene, în 
staţiile de epurare a apelor uzate şi a sistemului de colectare din cele 
patru sate ale comunei 

 
Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea confortului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor 
din comună prin posibilitatea locuitorilor de a evacua apele reziduale 
într-un sistem centralizat sigur si curat; 

- Protejarea mai eficientă a mediului înconjurător prin micşorarea 
considerabilă a posibilitaţilor de a infecta mediul (apa, solul, 
vegetatia); 

- Atragerea de investitori în zonele în care infrastructura de utilităţi va fi 
realizata si/sau modernizată prin îmbunătăţirea accesibilităţii la 
oportunităţile localităţii; 

- Infiinţarea de societăţi comerciale ce îşi vor desfăşura activitatea în 
zona rurala ; 

- Deschiderea zonei pentru dezvoltarea activitatilor rurale tradiţionale la 
un nou standard; 

- Crearea de noi locuri de muncă în comuna; 
- Eliminarea unor riscuri epidemiologice pentru locuitorii comunei; 
- Scăderea costurilor unor servicii către populaţie; 
- Creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a 

comunei, în special în turism; 
- Eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; 
- Apariţia concurenţei în unele sectoare de activitate, realizarea unor 

produse mai bune. 
 
Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii din cadrul Consiliul Local 
Mărgineni, operatorul de serviciu (COMPANIA „APA SERV” S.A. NEAMŢ), firme 
romanesti si straine specializate in lucrari de utilitati, societatea civila si cetatenii.  
 
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Valoarea estimată a investiţiei - înfiinţarea sistemului de canalizare si 
epurare a apelor uzate în cele patru sate: 16 502 277 RON, echivalent 
3 703 716 Euro (1 Euro= 4,4556 RON) 
 
Surse de finantare: Administrația Fondului de Mediu, Programe nationale în 
domeniu, credite de la institutii financiare locale si/sau internationale, granturi 
din Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune, fonduri speciale pentru investitii 
si fonduri proprii ale consiliilor locale. 
 

4.3 Dezvoltarea locală a sectorului transport public local 

 

Obiectiv 1: Alinierea sectorului transport public local din comuna 



Mărgineni la standardele Uniunii Europene, în paralel cu asigurarea 

confortului si siguranţei locuitorilor şi menţinerea unei stări de sănătate la 

parametrii optimi a membrilor comunităţii. 

 

Tipologia masurii:  

 Înfiinţarea serviciului transport public local în cadrul consiliului local 

Mărgineni; 

 Utilizarea de fonduri proprii, accesarea de fonduri nerambursabile 

şi/sau credite  pentru dezvoltarea unui parc de autovehicule propriu, 

format iniţial din  2 autobuze şi 2 microbuze; 

 Atragerea de investitori în domeniul transporturilor în zonă; 

 Construirea unor staţii de aşteptare moderne pentru călători. 

 

Obiectiv 2: Modernizarea infrastructurii de drumuri din zonă 

 

Tipologia masurii: Efectuarea de lucrări de modernizare a drumurilor  

comunale pe o lungime de 24,4 km și consolidarea podului de la Piciana. 

 

Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea confortului, siguranţei şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

transport a locuitorilor din comuna; 

- Creşterea veniturilor proprii la bugetul local; 

- Protejarea mai eficientă a mediului înconjurător prin micşorarea 

considerabilă a posibilităţilor de a afecta mediul; 

- Crearea de noi locuri de muncă în comună; 

- Scăderea costurilor  serviciilor de transport către populaţie; 

- Creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a 

comunei, in special in turism prin refacerea infrastructurii de drum 

nemodernizat; 

- Eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; 

 

Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii din cadrul Consiliul Local 

Mărgineni, firme romanesti si straine specializate in domeniul 

transporturilor, societatea civila si cetăţenii. 

    

Perioada de interventie: 2014-2020 

 

Valoarea estimata a investitiilor: 

 Cumpărarea  parcului de autovehicule -două autobuze şi două 

microbuze: 63 2695  RON, echivalent 142 000 Euro  

 Modernizarea drumurilor comunale pe o lungime de 24,4 km și a 

podului de la Piciana:  

 13 8034 289RON, echivalent 5 657 143 Euro 

(1 Euro= 4,4556 RON) 



 

Surse de finantare: Cofinanţări ale investitorilor, credite de la institutii 

financiare locale si/sau internationale, granturi din Fonduri Structurale şi 

Fondul de Coeziune, fonduri speciale pentru investitii si fonduri proprii ale 

consiliului local. 
 

4.4 Dezvoltarea locală a sectorului iluminat public 

 

Obiectiv 1: Alinierea sectorului iluminat public local din comuna Mărgineni 

la standardele Uniunii Europene, în paralel cu asigurarea confortului si 

siguranţei locuitorilor din comună. 

 

Tipologia masurii:  

 Modernizarea sistemului de iluminat public existent pe o porţiune de 

33 km, prin alocarea de fonduri proprii, accesarea de fonduri 

nerambursabile şi/sau credite; 

 Reabilitarea PT-urilor existente de către operatorul de servicii.  

 

Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea siguranţei şi îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pe 

timp de noapte a locuitorilor din comuna; 

- Protejarea mai eficientă a gospodăriilor populaţiei şi prevenirea  

infracţiunilor pe timp de noapte; 

- Îmbunătăţirea alimentării cu energie electrică prin sistemul 

centralizat de iluminat public; 

- Creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a 

comunei, in special in turism, prin extinderea infrastructurii de 

iluminat public în zonele cu potenţial; 

- Eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; 

 

Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii din cadrul Consiliul Local 

Mărgineni, Societatea E.ON MOLDOVA S.A. specializată in domeniul 

energiei electrice, societatea civila si cetăţenii. 

    

Perioada de interventie: 2014-2020 

 

Valoarea estimata a investitiilor: 

 Modernizarea sistemului de iluminat public existent: 3 232 538 

RON, echivalent 725 500  Euro; 

(1 Euro= 4,4556 RON) 

 

Surse de finantare: Credite de la institutii financiare locale si/sau 

internationale, granturi din Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune, 

fonduri speciale pentru investitii si fonduri proprii ale consiliului local. 
 



 
4.5 Dezvoltarea locală a infrastructurii rutiere, a construcţiilor şi dotărilor 
tehnico-edilitare, precum şi a serviciilor  
 
Obiectiv: Alinierea infrastructurii comunei MĂRGINENI la standardele Uniunii 
Europene, prin modernizarea, refacerea si construirea infrastructurii rutiere, a 
celei edilitare si a serviciilor.  
 
Tipologia masurii: 
 

 Nevoi utilitare: 

 
Tipologia masurii: 

- Refacerea drumurilor comunale 

- Consolidarea podului Piciana; 

- Extindere clădire primarie; 

- Construirea unei săli de sport în satul Mărgineni; 

- Construirea de locuinţe sociale şi cantină socială în satul Mărgineni; 

- Amenajarea terenurilor de sport şi construirea unei baze sportive în satele 

Mărgineni, Hoiseşti, Itrineşti; 

- Reparaţii capitale dispensar uman; 

- Amenajarea de puncte sanitare în satele Hoiseşti, Hîrţeşti şi Itrineşti; 

- Amenajarea centrului civic şi a unui spaţiu de joacă pentru copii; 

- Reabilitarea sistemului termic la şcoli; 

- Implementarea sistemului de alimentare cu gaz metan în comună; 

- Monitorizarea video a comunei; 

 
 

 
Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea siguranţei şi îmbunătăţirea condiţiilor de viață a locuitorilor 
din comuna; 

- Condiții de educație superioare pentru copiii din comună; 
- Creșterea gradului de confort al locuitorilor ca urmare a introducerii 

gazului metan; 
- Protejarea mai eficientă a gospodăriilor populaţiei şi prevenirea  unor 

calamități; 
- Îmbunătăţirea gradului de sănătate a cetățenilor; 
- Creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a 

comunei, in special in turism, prin extinderea infrastructurii de 
alimentare cu apă, canalizare și epurare în zonele cu potenţial; 

- Creşterea confortului, siguranţei şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
transport a locuitorilor din comuna; 

- Creşterea veniturilor proprii la bugetul local; 
- Protejarea mai eficientă a mediului înconjurător prin micşorarea 

considerabilă a posibilităţilor de a afecta mediul; 
- Crearea de noi locuri de muncă în comună; 
- Scăderea costurilor  serviciilor de transport către populaţie; 
- Eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban. 



 
Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii din cadrul Consiliul Local 
MĂRGINENI, Societatea specializată in domeniul alimentării cu apă, firme de 
consultanță în domeniul utilităților, firma ce gestionează infrastructura de 
energie electrică, firme de construcții, societatea civila si cetăţenii, etc. 
    
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Surse de finantare: Credite de la institutii financiare locale si/sau internationale, 
granturi din Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune, fonduri speciale pentru 
investitii si fonduri proprii ale consiliului local. 
 
4.6 Dezvoltarea activităţilor economice 
 
Obiectiv: Impulsionarea infiintarii oricaror forme asociative pentru valorificarea 
si punerea in valoare a resurselor naturale, respectiv: păduri, activitatile 
traditionale,  produsele pădurii, zonele cu potential turistic si agroturistic.  
 
Tipologia masurii: 

 -Stimularea activităţilor tradiţionale pentru păstrarea şi transmiterea 
meseriilor     tradiţionale; 
 -Incurajarea infiintarii întreprinderilor care realizează produse tip  
“bio” de marcă; 
 -Extinderea şi diversificare serviciilor în agricultură prin încurajarea 
serviciilor  specifice economiei de piaţă; 
-Sprijinirea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a societăţilor 
comerciale în crearea de pensiuni turistice şi agroturistice în zonele care 
beneficiază de factori naturali sau de monumente istorice şi de arhitectură 
de mare atractivitate. 

 
Rezultatele aşteptate sunt: 

- Creşterea confortului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor 
din comuna; 

- Atragerea de investitori în zonele în care infrastructura de utilităţi va fi 
realizata si/sau modernizată prin îmbunătăţirea accesibilităţii la 
oportunităţile localitatii; 

- Infiintarea de societăţi comerciale ce îşi vor desfăşura activitatea în 
zona rurala ; 

- Crearea de noi locuri de muncă în comuna; 
- Protejarea mai eficientă a mediului înconjurător; 
- Eliminarea unor riscuri epidemiologice pentru locuitorii comunei; 
- Scăderea costurilor unor servicii către populaţie; 
- Creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a 

comunei; 
- Eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; 
- Creşterea calităţii prestărilor de servicii; 
- Apariţia concurenţei în unele sectoare de activitate, realizarea unor 

produse mai bune. 
 
Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii Comunei MĂRGINENI, 
functionarii publici si decidentii de la Consiliul Judetean Neamt, firme romanesti 



si straine specializate in înființarea de întreprinderi sociale, firme de consultanță 
în domeniul agricol și agroturistic, societatea civila si cetatenii. 
 
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Surse de finantare: Credite, fonduri regionale din tarile membre ale Uniunii 
Europene, Fonduri Structurale (parteneriate), Fondul pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală,  fonduri proprii ale consiliului local. 
 

Prioritatea 5: Dezvoltarea societatii civile si a relatiilor de colaborare 
a administratiei publice locale cu organizatii neguvernamentale 

 
In actualul context socio-politic in plina desfasurare in care se afla tara 

noastra, eforturile pentru încadrarea în standardele Uniunii Europene, implica 
încă, o serie de schimbari importante in domeniul mentalitatii in toate domeniile. 
Modernizarea administratiei publice locale, axata pe descentralizarea in mai 
multe domenii ale vietii sociale, impune cu tarie gestionarea resurselor 
autohtone si a celor atrase la nivel de comuna. In conditiile reprezentarii minore 
a agentilor economici in zona, limitarea si restrangerea drastica a resurselor 
financiare de la bugetul statului, localitatile vor trebui sa se specializeze pe 
accesarea si absorbtia de fonduri nerambursabile sau partial rambursabile. 
Acest fapt are ca element de baza cresterea gradului de instruire specifica a 
functionarilor publici, informarea continua a cetatenilor si va continua cu 
cresterea implicarii cetatenilor si a societatii civile in dezvoltarea localitatilor, 
acest factor fiind atat un promotor local de dezvoltare, cat si o garantie a 
respectarii de catre decidenti a prioritatilor de dezvoltare.  

In acest sens, se identifica doua masuri importante: 
 
5.1 Infiintarea de organizatii neguvernamentale care sa sustina 

dezvoltarea locala. 
 
Obiectiv: Sustinerea pe plan local a investitiilor socio-economice si 

gestionarea rezultatelor de catre societatea civila si cetateni. 
 

Tipologia masurii:  
- Sprijin informal si logistic pentru constituirea pe plan local a 

unor organizatii neguvernamentale pentru sprijinirea de 
proiecte din diverse domenii; 

- Crearea unor facilitati de functionare si sprijinirea instruirii 
specifice a membrilor ONG-urilor locale; 

- Consultarea permanenta a administratiei publice locale cu 
sectorul neguvernamental in scopul unei prioritizari reale a 
obiectivelor de dezvoltare si a punerii in practica a ideilor 
acestora. 

 
5.2 Realizarea de parteneriate cu ONG-uri active.  

 
Obiectiv: Derularea de proiecte, prin realizarea de parteneriate intre 
administratia publica locala si organizatii neguvernamentale, pentru dezvoltarea 
socio-economica si ridicarea nivelului de instruire a diverselor categorii de 
persoane. 
 



Tipologia masurii:  
- Acumularea de experienta in accesarea si implementarea de 

proiecte de dezvoltare si instruire prin realizarea de 
parteneriate viabile cu sectorul neguvernamental; 

- Crearea de baze de dezvoltare a unor sectoare de activitate si 
domenii din comuna, care vor deveni promotoare pentru 
accesarea unor noi fonduri nerambursabile; 

 
 
Rezultatele aşteptate sunt: 

- obtinerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea unor 
sectore si domenii deficitare, prin accesarea de proiecte de la 
diversi finantatori; 

- crearea de parteneri si sustinatori locali de dezvoltare care se 
vor implica activ in viata socio-economica a comunei; 

- crearea de specialisti in derularea de activitati sociale, 
economice, instruire pe diverse domenii, etc. 

- cresterea credibilitatii fata de diversi donatori pe baza 
experientei acumulate in derularea de proiecte cu impact 
pozitiv asupra deciziei acestora de a acorda fonduri 
nerambursabile comunei. 

 
Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii din cadrul  Comunei 
MĂRGINENI, functionarii publici si decidentii de la  Consiliul Judetean Neamt,  
societatea civila si cetatenii. 
    
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Surse de finantare: Fonduri regionale din tarile membre ale Uniunii Europene, 
Fonduri Structurale (parteneriate), Fonduri romanesti si straine destinate ONG-
urilor, Fondul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul Social European, 
fonduri proprii ale consiliului local. 
 

Prioritatea 6: Incurajarea si sustinerea turismului si a agroturismului 
 
 Prioritatea vizează exploatarea potenţialului turistic al comunei intr-un 
viitor apropiat, aceasta prioritate fiind conditionata de reabilitarea  infrastructurii 
de utilitati si a celei sociale. Dezvoltarea turismului in zona  poate fi realizata prin 
punerea în valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calităţii 
serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaţii specifice 
cerinţelor clientului modern, care să creasca veniturile economice rezultate din 
activitatea turistică, numărul de clienţi consumatori, îmbunătăţindu-se astfel 
imaginea comunei şi creându-se o identitate benefică atragerii de investitori. 
Infrastructura turistica si cu caracter recreativ va trebui dezvoltata si pusa in 
valoare, de ea urmand sa beneficieze atat turistii cat si comunitatea locala. 
 Pe lângă asigurarea unei game largi de oportunităţi pentru forţa de 
muncă direct ocupată în domeniul turismului, dezvoltarea acestuia va genera 
oportunităţi pentru IMM-urile care vor asigura deservirea numărului crescut de 
vizitatori ai localitatii. 
 Promovarea ariilor turistice ca şi îmbunătăţirea mediului natural şi 
construit vor contribui la îmbunătăţirea imaginii comunei pentru potenţialii 
investitori români şi străini. 



  
Comuna Mărgineni prezintă unele valenţe pentru practicarea unui turism 

variat : 
-turismul cultural-istoric si religios, susţinut de existenţa unor valori de 
patrimoniu:  

(p) -  Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" (1680 - 1683) - aşezare 
Cucuteni; 
(p) -  Biserica "Sf. Apostol Anania" (1728); 
(p) - Biserica  "Adormirea Maicii Domnului"  (1769) - ctitorită de Alexandrina 
Cantacuzino. 

 
-turismul de sejur pentru practicarea de drumetii, excursii, agrement 
determinat de zona nepoluata; 
-turismul la sfărşit de săptămână, practicabil în zonele nepoluate si curate 
ale comunei.  

 Pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice se vor avea în vedere 
următoarele domenii: 
 -turismul pentru pescuit sportiv favorizat de dezvoltarea sectorului 
piscicol; 
 -agroturismul, susţinut şi de existenţa unui cadru natural pitoresc, a 
spaţiului rural cu valenţe etno-folclorice şi cu obiective cultural istorice 
valoroase.  
 Pentru dezvoltarea şi utilizarea eficientă a infrastructurii existente sunt 
necesare următoarele măsuri: 
 
6.1 Conservarea obiectivelor culturale existente si incurajarea de investitii 
care sa atraga turisti;  
 
Obiectiv: crearea cadrului investitional in domeniul turismului prin punerea in 
valoare a potentialului existent in comuna. 
 
Tipologia masurii:  

- atragerea de fonduri pentru conservarea patrimoniului cultural 
existent; 

- efectuarea unui studiu de piata in domeniul turismului care sa 
stabilesca ce investitii pot avea succes in zona; 

- acordarea de facilitati investitorilor ce doresc sa investeasca in zona; 
- sprijinirea unor investitii locale in domeniul turismului cu potential. 

 
5.2 Promovarea potentialului turistic al zonei; 
 
Obiectiv: crearea unui material informativ bine fundamentat si structurat in ce 
priveste potentialul turistic al zonei si care sa fie difuzat in diverse medii din tara 
si din strainatate. 
 
Tipologia masurii:  

- realizarea de” infratiri” cu localitati din strainatate si promovarea prin 
intermediul relatiilor create a potentialului turistic existent; 

- participarea la targuri si expozitii, precum si la alte manifestari de gen 
interne si internationale cu materiale promotionale in materie de 
turism. 

 



5.3 Dezvoltarea agroturismului; 
 
Obiectiv: Infiintarea de pensiuni agroturistice in comuna care sa valorifice toate 
oportunitatile existente, inclusiv cele traditionale. 
 
Tipologia masurii:  

- sprijinirea informationala si logistica pentru infiintarea de pensiuni 
agroturistice; 

- sprijinirea initiativelor de instruire specifica destinata persoanelor 
interesate pentru a deschide o pensiune agroturistica; 

- sprijinirea inscrierii pensiunilor in circuitul agroturistic national. 
Rezultatele scontate sunt : 

- creşterea numărului de vizitatori ai comunei; 
- cresterea veniturilor disponibile pe plan local si imbunatatirea 

serviciilor locale ca urmare a cresterii economice generate; 
- sporirea ofertei locurilor de munca si a oportunitatii de a specializa 

forta de munca in domeniul turismului; 
- creşterea volumului investiţiilor private în infrastructura turistică; 
- creşterea indicelui de utilizare a capacităţii de cazare turistică în 

funcţiune: 
- creşterea calităţii serviciilor prestate de forţa de muncă din turism; 
- lărgirea gamei de servicii oferite; 
- ameliorarea disponibilităţii turiştilor de a cheltui şi de a reveni în zonă;  
- crearea unei prezenţe permanente în lumea mass-mediei, cu efecte 

benefice în valorificarea continuă a ofertei;   
- ameliorarea stării materiale a comunităţii; 

 
Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii de la  Consiliul Local Mărgineni, 
functionarii publici si decidentii de la  Consiliul Judetean Neamt, institutii de 
cultura, societatea civila si cetatenii. 
    
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Surse de finantare: fonduri romanesti si straine destinate activitatilor culturale, 
credite, fonduri regionale din tarile membre ale Uniunii Europene, Fonduri 
Structurale (parteneriate), fonduri proprii ale consiliului local. 

 
Prioritatea 7:  Infiintarea si sprijinirea de servicii sociale 

 
Avind in vedere faptul ca, oferta de servicii sociale la nivelul comunei 

MĂRGINENI este deficitara pentru unele categorii de persoane defavorizate, iar 
pe de alta parte ca exista o cerere mare de servicii sociale determinata de 
nivelul  de saracie a populatiei in randul unor categorii sociale (persoanele 
varstnice, copiii proveniti din familii sarace, persoanele cu afectiuni cronice, 
persoanele cu diverse handicapuri, persoanele de peste 45 de ani fara loc de 
munca, diverse grupuri minoritare) se impune, in concordanta cu Programul de 
Guvernare al Romaniei pe Termen Mediu, dezvoltarea cu prioritate a acestui 
obiectiv strategic. 

Pornind de la premiza ca: se poate crea un corp de personal calificat prin 
accesarea de proiecte sociale, serviciile sociale oferite sunt gratuite şi exista 
unele instituţii şi ONG-uri care funcţionează în acest domeniu, se poate apela la 
sprijinul unor institutii si fundatii straine, precum si obligativitatea de a ne alinia la 



standardele europene in acest domeniu, este absolut necesara dezvoltarea 
serviciilor sociale in  comuna. 
În urma  analizei SWOT, propunem următoarele măsuri: 
 
7.1 Dezvoltarea de programe in scopul ocrotirii minorilor si a batranilor 
 

Tipologia masurii: 
- Intarirea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice 

locale in vederea diversificarii activitatilor de protectie a copilului, care 
sa permita dezvoltarea acestuia intr-un mediu familial, beneficiind de o 
ingrijire personalizata si adecvata nevoilor sale; 

- Promovarea parteneriatului intre autoritatile administratiei publice 
locale si societatea civila, in vederea folosirii resurselor tuturor 
actorilor publici sau privati cu activitati/atributii in domeniul protectiei 
copilului; 

- Mediatizarea si promovarea plasamentului familial si dezvoltarea in 
paralel a serviciilor de sustinere a copilului si a familiei de plasament; 

- Dezvoltarea unei retele de lucratori sociali la nivelul comunitatii locale, 
care sa aiba posibilitatea identificarii mai rapide a situatiilor care ar 
putea periclita dezvoltarea fizica, psihica sau morala a copilului; 

- Dezvoltarea de programe in scopul ocrotirii batrinilor și copiilor, prin: 

 Infiintarea unui centru social de zi pentru batrani; 

 Infiintarea unui centru social de zi pentru copiii proveniti din 
familii paupere;  

 Diversificarea modalitatilor de sprijin acordat batrinilor si copiilor 
din centrele sociale de zi  incluzind si servicii medicale 
corespunzatoare; 

 Dezvoltarea si implementarea de programe de formare a 
personalului care sa ofere asistenta de specialitate in ocrotirea 
si ingrijirea copiilor si batrinilor; 

 Elaborarea de programe specifice pentru protectia copiilor si 
batrinilor; 

 
7.2 Dezvoltarea de programe in scopul ocrotirii copiilor si femeilor 
impotriva violentei din familie 

 
Tipologia masurii: 
- Infiintarea unui centru de  asistenta si consiliere la nivelul comunei 

pentru protectia minorilor, dar si a femeilor impotriva  abuzurilor si 
violentelor familiale; 

- Dezvoltarea unei retele de lucratori sociali la nivelul comunitatii locale 
care sa aiba posibilitatea identificarii mai rapide a situatiilor care ar 
putea periclita dezvoltarea fizica, psihica si morala a copiilor supusi 
violentelor si abuzurilor de catre adulti; 

- Elaborarea si implementarea de programe specifice de informare 
sistematica a opiniei publice asupra efectelor violentelor si abuzurilor 
asupra minorilor si a importantei cresterii si educarii acestora intr-un 
mediu familial normal; 

 
7.3 Dezvoltarea de programe in rindul populatiei cu privire la planning-ul 
familial  

 



Tipologia masurii: 
- Elaborarea si implementarea de programe specifice de informare a 

opiniei publice din mediul rural  privind efectele negative ale avorturilor 
asupra sanatatii precum si a masurilor contraceptive  in scopul 
diminuarii numarului de avorturi; 

- Sprijinirea infiintarii unui cabinet de planning familial in comuna;  
 
7.4 Dezvoltarea de programe pentru integrarea unor grupuri defavorizate 
ca: grupuri ale unor minoritati, grupuri de persoane peste 45 ani ramase 
fara locuri de munca,  alte grupuri defavorizate pe piaţa muncii 

 
Tipologia masurii: 
- Crearea de oportunităţi pentru persoanele defavorizate în scopul 

utilizării potenţialului acestora, identificării de noi cariere profesionale 
şi dezvoltării de abilităţi cerute de piaţa muncii prin participarea 
acestora ca grupuri tinta in proiecte sociale specifice; 

- Crearea de oportunităţi pentru femeile rămase fără loc de muncă în 
scopul reintegrării lor pe piaţa muncii prin proiecte sociale de gen; 

- Accesarea de fonduri structurale pentru aplicarea masurilor de 
includere sociala a grupurilor defavorizate. 

 
 
Rezultatele asteptate sunt : 

- Infiintarea de centre sociale pentru ocrotirea batranilor si copiilor ; 
- Cresterea sperantei de viata in randul persoanelor varstnice ; 
- Reducerea riscului de tratamente rele contra copiilor si femeilor in 

familie ; 
- Asigurarea mijloacelor de subzistenta si a unor programe sociale 

specifice persoanelor vulnerabile ; 
- Crearea de locuri de munca in sectorul social ; 
- Atragerea de investitori si societati de caritate in zona ; 
- Reorientarea profesionala a unor grupuri defavorizate si cresterea 

posibilitatii de angajare a acestora ; 
- Obtinerea de fonduri nerambursabile pentru protectia sociala a 

persoanelor dezavantajate. 
 
Grupuri tinta: Functionarii publici si decidentii din cadrul  Comunei 
MĂRGINENI, functionarii publici si decidentii de la  Consiliul Judetean Neamt,  
serviciile judetene ce activeaza in domeniul social, donatori straini de fonduri 
nerambursabile in domeniul social, ONG-uri  si cetatenii. 
    
Perioada de interventie: 2014-2020 
 
Surse de finantare: Fonduri regionale din tarile membre ale Uniunii Europene, 
Fonduri Structurale (parteneriate), Fondul Social European, fonduri 
guvernamentale axate pe sectorul social, fonduri proprii ale consiliului local.



 


