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1. Introducere 
 

 

Date despre Beneficiar 

Comuna Mărgineni, cu sediul în comuna Mărgineni, cod fiscal 2612928, județul Neamț 

 

 

Date despre Executant 

SC INFAST SRL, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț,  

str. Bistriței, nr. 8, bloc F27, scara A, ap. 19, județul Neamț,  

înregistrată la Registrul Comerțului Neamț cu nr. J27/1267/1994, cod fiscal RO 6040527. 

 

 

Condițiile de contractare 

- solicitările prin specificația tehnică 

 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în ofertă, 

anexă la contract, în condițiile precizate în caietul de sarcini și în conformitate cu obligațiile asumate 

prin prezentul contract.  

 

Prestatorul se obligă să asigure toată logistica și personalul, necesare realizării prevederilor 

contractului. 

 

Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuale 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; și  

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea specificațiilor tehnice întocmite de către achizitor. 

 

Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului și în termenul 

indicat de acesta, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzate de neîndeplinirea obligațiilor sale 

contractuale. 

 

Prestatorul este obligat să respecte instrucțiunile transmise de către achizitor, ca și cum acestea 

ar fi parte a contractului însuși, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate. 

 

Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul 

convenit. 

 

Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data recepției serviciilor prestate privind măsurile pentru combaterea întârzierii 
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în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 

profesioniști și între aceștia și autorități contractante. 

 

Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

 

În mod concret prin Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă se stabilesc priorități de 

intervenție, reglementări, și planuri de acțiune aplicabile comunei Mărgineni și satelor componente 

Mărgineni, Hârțești, Hoisești, Itrinești în perioada 20201 – 2030.  

 

Stabilirea planurilor de acțiune are la bază: 

- analiza situației existente corelate cu dezvoltarea în timp a comunei și determinarea priorităților de 

intervenție;  

- delimitarea priorităților de dezvoltare locală;  

- elaborarea portofoliului de proiecte;   

- mecanismul de prioritizare a proiectelor;  

- concluzii și recomandări;  
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2. Instituțiile reprezentative care deservesc comunitatea 

 

Comuna Mărgineni este funcțională în peisajul administrativ al județului Neamț. Aici își 

desfășoară activitatea instituțiile care contribuie la exercitarea actului de administrație publică (direct 

și indirect). 

 

Primăria 

Situată în centrul comunei, Primăria Mărgineni are în schema de funcțiune 27 salariați 

organizați pe compartimentele: Primar, Viceprimar, Secretar, Compartiment stare civilă, registru 

agricol, asistență socială, autoritate tutelară, Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi 

disciplina în construcții, evidențe cadastrale, administrativ, pază comunală, Compartiment 

contabilitate, financiar, impozite şi taxe, informatică, Audit financiar, Serviciul voluntar pentru 

situații de urgență, Administrație.  

Ca instituție are misiunea de a pune în practică Hotărârile Consiliului Local şi legile naționale 

privind administrația publică locală. 

 

Postul de poliție rurală 

Acesta cuprinde 1 șef de post + 1 agent şi funcționează într-un sediu vechi. Misiunea sa este de a 

păstra ordinea şi siguranța publică precum şi securitatea cetățenilor comunei. De asemenea, poliția 

locală are atribuții pentru intervenție în caz de situații deosebite (calamități). 

 

Școala 

Comuna dispune de mai multe localuri de școală în cele 4 sate componente. În prezent se 

desfășoară activitatea de învățământ numai în școala din centrul comunei. Școli: grădinița, ciclul 

primar, ciclul gimnazial. 

 

Căminul Cultural 

Există 1 cămin cultural (Mărgineni) care găzduiește activități specifice: culturale, bibliotecă, 

servicii informatice, muzeu (colecție) şi au un rol important în educarea populației adulte și copiilor  

din comună.  

 

Dispensarul Uman 

Există 1 dispensar (Mărgineni) în care funcționează 2 cabinete de medicină de familie, 1 cabinet 

de stomatologie, 1 farmacie umană. 

Aceste instituții, constituie structura locală de supraveghere şi intervenție pentru menținerea stării 

de sănătate a locuitorilor comunei și a animalelor, inclusiv animale de companie. 

 

Dispensarul veterinar 

1cabinet veterinar deservit de 1 medic veterinar. Nu există farmacie veterinară. 

 

Poșta 

Funcționează  1 oficiu poștal. 
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Parohii ortodoxe 

În comună sunt 5 biserici care funcționează în 5 parohii ortodoxe. În afară de rolul religios, ele 

funcționează ca organizații sociale: 

 

Comuna este condusă de un Consiliu Local ales o dată la 4 ani prin alegeri libere. Consiliul local 

actual cuprinde 13 consilieri.  

 

Societatea civilă. 

○ Nu există o manifestare organizată consistentă a societății civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

9 

 

 

 

3. Obiectul lucrării 
 

1.1. Elementele de plecare 

 

Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni are caracter de planificare și de 

implementare și se constituie într-un instrument de eșalonare și repartizare a resurselor financiare, 

naturale, umane de lungul a două mandate de administrație publică locală și a unui mandat de 

administrație publică națională și europeană.  

 

Împreună cu Planul urbanistic general, Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă constituie și 

instrumente de reglementare și de monitorizare a procesului de implementare a exercițiilor bugetare astfel: 

- dezvoltarea echilibrată comunei în teritoriu (spațială);  

- dezvoltarea rapidă a comunei folosindu-se oportunitățile resurselor financiare europene.  

- diversificarea antreprenorială de valorificare a resurselor locale;  

- dezvoltare integrată în cadrul GAL Drumurile Bistriței;  

- valorificarea experiențelor tradiționale de economie artizanală;  

 

Ținta permanentă a programelor de dezvoltare și a planificării financiare este de creștere a 

calității vieții cetățenilor, a nivelului de trai, a stării de bine și a siguranței zilei de mâine. Aceasta 

este concretizată în: 

- Identitatea comunei: păstrarea și gestionarea patrimoniului;  

- Administrația publică: transparență și performanță;  

- Urbanism: locuințe trainice și funcționale; spațialitate urbană; căi de acces. 

- Infrastructura: rețele de apă / canal / energie electrică / gaz metan / telefonie / internet / drumuri de 

legătură;  

- Calitatea vieții: școală, instituții culturale, sănătate, educație, specificități vocaționale;  

- Calitatea mediului. poluare, depoluare, epurare, depozite de deșeuri, program județean de colectare, 

sortare, integrare post-utilizare, peisaj;  

- Echilibrarea socială: veniturile populației active, combaterea sărăciei, gestiunea categoriilor 

defavorizate (subvenții, compensații), averea personală și a familiei; sprijin pentru persoanele cu 

dizabilității;  

- Oportunități de dezvoltare economică: mica industrie, agricultura de câmp, legumicultura, 

horticultura, industria alimentară; antreprenoriat, competitivitate, facilități financiare și suport 

managerial;  

 

Prin Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă se stabilesc prioritățile de intervenție în viața 

comunităților pentru aplicarea unor proiecte într-o anumită ordine astfel încât să fie evidențiat un 

traseu clar de evoluție a indicatorilor relevanți și să nu se suprapună intervențiile.  

 

1.2. Justificare 

 

Urmărind dezvoltarea comunităților din comuna Mărgineni, prin abordarea conceptelor de 

dezvoltare durabilă, inteligentă, incluzivă s-a întocmit strategia de dezvoltare locală ca instrument de 
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lucru pentru implementarea și monitorizarea politicilor publice. 

Lucrarea are la bază studii, cercetări, documentare privind componentele relevante ale coeziunii 

comunității. Ea utilizează atât elemente consacrate de lucru, cât și experiențe noi rezultate din 

fundamentările de dezvoltare pentru deceniul următor elaborate la nivel european și național.   

Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni face o analiză a situației actuale 

și a nivelului de dezvoltare a comunei pe perioadele de programare 2007 – 2013 și 2014 – 2020. 

Analiza SWOT evidențiază punctele tari și punctele slabe la nivelul anului 2021. Apoi se stabilesc 

fundamentele pentru succesul implementării strategiei.  

Procesul decizional trebuie să includă pașii prioritari: construiește pe punctele tari, elimină 

punctele slabe, exploatează oportunitățile, îndepărtează amenințările. 

 

După identificarea a cât mai multe elemente din analiza SWOT pe cele 4 componente se 

formulează elementele de strategii sectoriale:  

- strategii ofensive: combină un punct tare cu o oportunitate; 

- strategii defensive: combină un punct slab cu o oportunitate;  

- strategii de adaptare: combină un punct tare cu un risc;  

- strategii de supraviețuire: combină un punct slab cu un risc. 

 

Rezultă o listă de idei și soluții. Acestea se prioritizează în funcție de capacitățile și resursele 

disponibile. Ele devin idei de proiecte și ținte de atins. Diversitatea proiectelor conduce la o serie de 

combinații ale ideilor și adaptarea lor de identificarea surselor de finanțare.  

 

Comuna Mărgineni trebuie să devină o localitate europeană în concordanță cu 

standardele stabilite la nivel european pentru secolul XXI.   

 

Obiectivele fundamentale ale strategiei Uniunii Europene în perioada 2014 – 2020 au fost: 

creșterea inteligentă, creșterea durabilă, creșterea incluzivă. Pentru perioada 2021 – 2027 aceste 

obiective au devenit: mai inteligente, mai durabile, mai incluzive. 

Ca urmare a pandemiei pe care încă nu am depășit-o, au avut loc evoluții care de constrângere 

care au activat componente latente cum este digitalizarea sau reziliența.  

 

Pentru dezvoltarea subiectului s-au definit două direcții de acțiune:  

- aspecte privind viața și munca oamenilor: calitatea vieții, protecția mediului, condiții de viață, 

siguranța veniturilor, odihna și timpul liber etc.   

- aspecte privind cultura și civilizația: grad de cultură, grad de educație, nivel de sănătate, grad de 

instruire, valorile culturale, valorile morale, valorile etice, controlul infracționalității;   

Aceste elemente sunt favorabile menținerii unei comunități rurale viabile și viguroase. 

 

1.3. Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni  

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni este de 

creștere a coeziunii comunității în perioada de programare 2021 – 2030. Aceasta presupune 

următoarele componente: 

- creșterea nivelului de trai;  

- valorificarea resurselor locale, materiale și umane; 

- dezvoltarea unor sectoare economice relevante pentru comună: sectorul primar (agricultură, 
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creșterea animalelor, horticultură), sectorul secundar (industria prelucrătoare artizanală); sectorul 

terțiar (servicii);  

- promovarea comunei și a identității culturale;  

 

Ca priorități strategice menționăm:  

- atragerea de resurse financiare prin participare la licitații de proiecte: fonduri europene, fonduri 

naționale, alte fonduri (SEE, banca mondială);  

- creșterea profesionalismului aparatului administrativ; modernizarea administrației publice;  

- dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul persoanelor de vârstă activă; dezvoltarea soluțiilor 

asociative;   

- dotarea funcțională a comunei cu infrastructura edilitară; 

- protejarea mediului: salubrizarea comunei,  

- asigurarea accesibilității în comună prin mai multe variante de conectivitate. 

- dezvoltarea relațiilor între administrația publică și societatea civilă (ONG-uri);  

 

1.4. Metodologie de elaborare 

 

Metodologia de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală durabilă prevede parcurgerea a doi 

pași: 

- pasul 1: crearea şi dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate pentru o cunoaştere 

aprofundată a resurselor şi nevoilor comunității, precum şi evaluarea potențialului local. 

Identificarea şi evaluarea punctelor tari şi a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situației 

existente, iar oportunitățile şi riscurile luate în considerare permit identificarea unor ținte şi 

mobilizarea resurselor şi eforturilor pentru atingerea lor.   

- pasul 2: elaborarea strategiei, a metodologiei de aplicare şi portofoliului de proiecte pe care 

comunitatea îşi propune să le aplice pentru a atinge țintele stabilite în dezvoltarea comunității. 

Această strategie se cere aprobată şi însușită de administrația locală care trebuie să utilizeze toate 

pârghiile de antrenare a întregii comunități la aplicarea ei.  

Este foarte important să se conștientizeze la nivelul fiecărui membru al comunității că strategia 

de dezvoltare locală nu este un dosar de sertar ci un instrument de lucru pentru ca toți şi fiecare 

să trăiască mai bine. 

 

Pentru acoperirea întregii problematici specifice care privește dezvoltarea locală în mediul rural 

s-au delimitat 5 domenii de aplicare şi 27 de sectoare relevante. Ele cuprind atât elementele de interes 

public, comunitar publice, cât şi cele private deoarece interesele personale şi cele comune au foarte 

multe puncte de intersecție într-un proces dinamic complex. Este necesar ca toți locuitorii să-şi aducă 

contribuția la rezolvarea problemelor care îi privesc.  

Prin activitățile desfășurate pentru elaborarea Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă s-a 

urmărit: 

- realizarea unei viziuni clare pentru anii 2021 - 2030 în toate domeniile care privesc dezvoltarea 

economică și socială durabilă.  

- dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării cetățenilor la formularea 

problemelor şi luarea deciziilor. 

- promovarea soluțiilor nepoluante şi prietenoase cu natura în valorificarea resurselor locale.  

- dezvoltarea relațiilor de parteneriat şi colaborare bazate pe interese comune. 

- creșterea performanței şi capacității autorităților locale de a răspunde la așteptările şi exigențele 
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cetățenilor  

- creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile şi crearea de noi locuri de muncă 

- creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei  

 

Metodologia folosită a asigurat Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă un pronunțat caracter 

practic, fundamentat pe date prelucrate din cele mai diverse surse şi orientat în special pe 

oportunitatea de a accesa prin proiecte a resurselor financiare puse la dispoziție prin Fondurile 

structurale de care va beneficia România ca membru cu drepturi depline, dar şi cu îndatoriri, a Uniunii 

Europene. Această metodologie a constat în: 

- Culegerea de date sistematice din toate sursele posibile cu privire la starea actuală a comunei şi 

potenţialul de dezvoltare  

- Elaborarea unui chestionar monografic şi completarea lui pentru o imagine cât mai completă a 

comunității 

- Elaborarea unor fișe de potențial pentru cele 27 sectoare identificate şi pentru cele 5 domenii 

delimitate pentru a se evidenția resursele, necesitățile şi mijloacele de realizare a proiectelor 

aferente 

- Prelucrarea şi evaluarea datelor prin analize SWOT şi interpretarea acestora 

- Elaborarea strategiei de dezvoltare economică și socială durabilă pe sectoare de activitate, pe 

domenii şi pe ansamblu 

- Întocmirea unui portofoliu de proiecte de finanțare 

- Întocmirea unui plan de acțiune în domeniul comunicării pentru ca toți locuitorii comunei să fie la 

curent cu modul de aplicare a strategiei şi să știe ce îndatoriri au pentru a-şi aduce contribuția la 

atingerea obiectivelor propuse.  

- Întocmirea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a 

comunei Mărgineni pentru perioada 2021 - 2030 

- Întocmirea şi aprobarea Angajamentului Consiliului local de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală Durabilă pentru perioada 2021 - 2030 

- Urmărirea aplicării măsurilor adoptate şi a monitorizarea rezultatelor obținute. 

 

Echipa de proiect aduce mulțumiri tuturor colaboratorilor care au înțeles necesitatea implicării 

într-un astfel de demers, au răspuns cu promptitudine cerințelor şi au furnizat soluții de rezolvare a 

problemelor. 

Rămânem în continuare la dispoziția Consiliului local şi a Primăriei cu consultanța necesară 

pentru aplicații pe proiecte pentru accesarea fondurilor structurale şi a altor fonduri disponibile. 
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4. Analiza diagnostic. Evaluarea situației existente 
 

Pentru a se putea realiza o planificare riguroasă a dezvoltării comunității locale a comunei 

Mărgineni s-a procedat la delimitarea a 5 domenii de intervenție relevante care s-au structurat pe 

sectoare de intervenție cu un anumit specific. S-au delimitat astfel 27 de sectoare. Structura de 

intervenție se prezintă astfel:  

 

Domeniul Sectorul 

I. Social   1. Cultură și tradiții 

  2. Artă și patrimoniu 

  3. Educație 

  4. Asistență socială 

  5. Sănătate 

  6. Ordine și siguranță publică 

  7. Condiții de locuit 

II. Economic   8. Industrie  

  9. Agricultură 

10. Silvicultură 

11. Comerț și Alimentație publică 

12. Servicii 

13. (Agro)turism 

14. Construcții 

III. Urbanism 15. Managementul teritoriului 

16. Plan de urbanism general + Plan de urbanism zonal 

17. Amenajarea teritoriului 

IV. Mediul 

înconjurător 

18. Calitatea mediului (apă, aer, sol) 

19. Protecția sănătății umane 

20. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

21. Managementul integrat al deșeurilor 

V. Infrastructura 22. Tehnico-edilitar (apă canal) 

23. Energetică (gaz metan și electricitate) 

24. Spații verzi 

25. Stabilizare terenuri 

26. Rețea de transport (impact, siguranță) 

27. Administrația publică și societatea civilă 

 

Considerăm că această sistematizare a problemelor acoperă întreaga problematică de dezvoltare 

locală.  

În analiza nevoii și potențialului pentru fiecare sector de activitate s-au relevat resursele, 

necesitățile principale și mijloacele de rezolvare a acestora. S-au cules informații, sugestii, propuneri 

din diferite acțiuni.  

S-a procedat la efectuarea analizei SWOT pentru cele 5 domenii de intervenție, o investigație 

și o evaluare sistematică bazată pe un proces de cunoaștere, înțelegere și explicare a unor fapte, 

fenomene, procese care are ca scop identificarea simptomelor, disfuncționalităților cu analiza faptelor 

și identificarea cauzelor. Pe baza rezultatelor analizei se elaborează planul strategic. În urma aplicării 

acestuia situația se redresează sau se ameliorează.  

Metoda SWOT de analiză diagnostic este o componentă importantă a managementului 

strategic: ea abordează în cruce axele: factori interni / factori externi și elemente pozitive / elemente 

negative. 
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În prezenta lucrare analiza diagnostic se focalizează pe 4 aspecte: 

a. etapă în programul de investigare / cercetare a fiabilității managementul inițial al administrației 

locale;  

b. proces care impune un mod de acțiune și interpretare realizat pe baza unei metodologii proprii care 

se constituie din: pregătirea investigației, efectuarea cercetării și analize efectivă;  

c. rezultat interpretat prin concluziile desprinse din analiză și prin strategia elaborată;  

d. ca instrument în managementul administrației publice locale util Consiliului local și aparatului 

executiv al Primarului din comuna Mărgineni. 

Din analiza diagnostic rezultă câteva elemente definitorii asupra gradului actual de dezvoltare 

a comunei Mărgineni. Pentru elaborarea acestui capitol s-a apelat la analiza SWOT pe care s-a făcut 

pentru fiecare sector și este prezentată în anexă. 

În continuare vom prezenta câteva comentarii, interpretări și recomandări.    

 

I. Domeniul Social:  

Populația comunei Mărgineni este în continuă scădere. Acest fenomen nu este singular. Toate 

comunele din țară suferă de această depopulare masivă de resurse umane. Cauze sunt diverse: 

- etapa actuală de dezvoltare la scară globală permite obținerea de câștiguri mari fără a necesita o 

calificare prea înaltă; 

- programul educațional din școală urmărește formarea de competențe pe domenii specific urbane și 

rupe conexiunea emoțională cu viața tradițională. Are loc o schimbare profundă de mentalități față 

de motivația muncii și răsplata sa. 

- sistemul educațional stimulează și motivează un sistem de învățare elitist, acolo unde își găsesc rost 

cu precădere vârfurile. Nu există o soluție care să învețe pe elevii aflați la mijlocul clasamentelor 

să-și găsească propriul rost și cadență în corelare cu capacitățile lor de învățare. 

- comunitatea nu are un mecanism de regenerare a resurselor umane. În mod normal tinerii care pleacă 

să învețe La școli înalte nu se întorc în comună pentru a consolida comunitatea. Nu lise cere acest 

lucru și ei consideră că nu au nici o obligație.   

- comunitatea oferă un cadru favorabil întoarcerii tinerilor; există politici locale de stabilire a tinerilor 

în mediul rural, dar aceste încercări eșuează: întotdeauna banii primiți sunt prea puțini; există un 

sistem de obligații și control greu suportabil de către aplicanți; condițiile de acordare a finanțării 

sunt nu există o corelare sunt unice pe tot teritoriul Uniunii Europene și nu este posibilă 

particularizarea lor ținând cont de specificul local și cultural.  

Pe de altă parte, există pachete de compensare a decalajelor rural / urban cu care țăranii nu sunt 

acomodați și nici nu știu ce să facă cu banii. A apărut o categorie de persoane de vârstă activă care au 

abandonat câmpul muncii și se adaptează să trăiască cu puținul pe care îl primesc.   

 

(1) Sectorul Cultură și tradiții:  

Urmele arheologie scrise și nescrisă atestă locuirea umană pe teritoriul comunei. Satele au avut 

ale denumiri și au evoluat după mersul istoriei. 

Comuna Mărgineni se află la o margine a unităților teritoriale istorice și a conservat mai bine 

viața tradițională. Terenurile au fost și sunt fertile și au asigurat cele necesare traiului.  

În același timp, s-a întâmplat și reversul istoriei (mai ales cea recentă) care a venit cu schimbări 

rapide care nu au permis o reacție rapidă de adaptare.   

Oamenii sunt credincioși merg la biserică și încearcă să supraviețuiască într-un mod de viață șa 

cum l-au apucat. Tinerii pleacă masiv din sat, cei mai mulți nu se mai întorc, iar suportul de coeziune 

se fragilizează. Chiar dacă în prezent se mai organizează serbări câmpenești, se observă o intensitate 

tot mai slabă a fenomenului cultural care este înlocuit cu muzica comercială. 

Se mai fac eforturi de conservare a unor bunuri, documente, relicve, construcții și de 

colecționare în muzee sau pereți ornați cu antichități.  

Eforturile doamnei profesoare Surdu se regăsesc în câteva forme de manifestare locală: 

- o colecție de ii;  

- un muzeu colecție de antichități; 
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- o bibliotecă privată, pe lângă cea comunală,  

- o formație polivalentă de tineri: dansatori, instrumentiști, cântăreți;  

Sunt celebre în peisajul tradițional local, cu ocazia obiceiurilor de iarnă: Căiuții de la Mărgineni; 

Banda lui Jianu. 

Biblioteca comunală încearcă și ea să aducă o contribuție importantă la educarea și 

culturalizarea persoanelor adulte și copiilor. Dispune de un spațiu în căminul cultural cu săli de lectură 

și secție de împrumut, cu mijloace moderne de studiu: calculatoare racordate la internet, un fond de 

carte de 50.000 volume, cărți, reviste, ziare etc.   

 

(2) Sectorul Artă:  

Nu există o manifestare tipică și specifică în domeniul artei populare tradiționale. 

Marea problemă a acestui sector o constituie faptul că preocupările de artă populară nu se 

transmit și către generația următoare ceea ce pune în pericol continuitatea și păstrarea vie a unor 

elemente valoroase de cultură a locurilor.  

Cele mai atractive repere de artă locală se regăsesc în biserică: porțiuni de picturi, catapetesme 

și alte ornamente bisericești. Unii copii manifestă talent nativ dar prea puțini au reușit să depășească 

pragul hobby-ului. 

 

(3) Sectorul Educație:  

Acesta este barometrul cel mai sensibil al depopulării comunei. În anii din urmă s-au 

modernizat o parte din școli, iar apoi au fost închise din lipsa de copii.  

Modelele „importate” de învățământ au stabilit naveta copiilor cu microbuz / autobuz din sate 

la centrul de comună. Aici se întâlnesc profesori și elevi pentru transferul de cunoștințe. Interesul este 

tot mai redus, politicienii nu găsesc soluții, încercările de reformă se bazează pe modele importate 

care și ele sunt în plină reformă de transformare. Aparent și profesorii și elevii se silesc să mențină 

un ritm înalt al cunoașterii. Dar, rezultatele să văd peste câțiva an, când încercările de ocupare a unor 

postul acceptabile se transformă în eșecuri. De exemplu, cum se poate ca un absolvent de facultate 

de aeronautică ajunge să conducă un TIR pe șoselele Europei?!? 

Comuna Mărgineni se află la 25 km de Piatra Neamț. Elevii de liceu din comună caută soluții 

să urmeze cursuri la școli de elită din oraș, dar oboseala navetei influențează semnificativ 

performanțele școlare. În plus este afectat și bagajul de timp liber, timp de formare a cetățeanului.   

 

(4) Sectorul Asistență socială:  

Comuna este implicată în aplicarea politicilor sociale destinate unor categorii de persoane cu 

nevoi sociale. Există o situație a tuturor acestor forme de ajutor. Paradoxul este că a crescut continuu 

numărul persoanelor înscrise în aceste forme de sprijin. Acesta este un alt semn al slăbiciunii 

coeziunii comunei, deoarece sunt tot mai puține persoane cu vârstă activă pe care comunitatea se 

poate baza în orice moment.  
 

(5) Sectorul Sănătate:  

Comuna se află la o distanță critică de reședința de județ, Piatra Neamț, 25 km. Este 

problematică intervenția pentru cazurile care necesită salvare. 

Comuna are un dispensar și medici de familie arondați într-o structură sanitară minimală.  

Starea generală de sănătate a populației este în general bună, în limitele de frecvența ale zonei. 

Se constată că este necesară o atenție mai mare bolilor degenerative și cronice a căror frecvență a 

crescut odată cu creșterea speranței de viață și, deci, a numărului de persoane în vârstă. 

 

(6) Sectorul Ordine și siguranță publică:  

Acest sector cuprinde: combaterea criminalității și descurajarea infracționalității, precum și 

pentru asigurarea liniștii publice. 

În comună există un post de poliție locală deservit de 2 persoane.  
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(7) Sectorul Condiții de locuit:  

Situația capitalului construit din perimetrul comunei  se prezintă astfel: 1.718 locuințe cu o 

suprafața construită de 61.790 m2. Locuințele au în medie 3 camere fiecare și o suprafață locuibilă 

medie de 40 - 50 mp. Alimentare cu apă din fântână, încălzite cu lemne în sobe clasice. Au existat 4 

apartamente într-un „blocul specialistului”, dar acestea au fost descalificate și au devenit locuințe 

obișnuite.  

Există în comun 566 autoturisme, ceea ce reprezintă un autoturism la 3 case.   

Câteva locuințe au instalație de apă cu hidrofor, iar apele menajere sunt evacuate cu vidanja.   

Ca materiale de construcții casele sunt construite din: lemn, cărămidă, BCA. Majoritatea caselor 

sunt cu un nivel.  

Accesul la informare este realizat de rețeaua de cablu TV / telefon / internet.   

Rezultă un nivel relativ redus al confortului în locuințe. Și gradul de ocupare este redus; din 

cauza consumurilor energetice în sezonul rece suprafața locuită efectiv se restrânge în jurul unei 

singure surse termice (sobă cu lemne).  

Locuirea este un sector în care se investesc multe resurse pe segmentul privat. În schimb, pe 

segmentul public nu există nici o rețea de utilități, caz unic în județul Neamț.  

 

 

II. Domeniul Economic:  

 

Sectorul economic este condiționat de spiritul antreprenorial, care este foarte slab reprezentat 

(1/3 din media județului).  

 

2.1. Analiza situației economice pe domenii, structură și formă juridică de organizare 

Numărul și structura agenților economici din comuna Mărgineni 1 

 

Sectorul economic  

(secțiuni din codul CAEN) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr firme  20 30 27 27 26 26 

Intensitate antreprenorială 4,83 7,24 6,62 6,68 6,45 6,49 

Firme mari 0 0 0 0 0 0 

Firme mijlocii 0 0 0 0 0 0 

Firme mici 0 0 0 0 0 0 

Firme microîntreprinderi 20 30 27 27 26 26 

Societate cu Răspundere Limitată 17 27 24 25 23 23 

Societate în Nume Colectiv 2 2 1 1 1 1 

Societate pe Acțiuni 0 1 1 0 1 1 

Asociații Agricole 1 0 1 1 1 1 

Activități independente - - - - 35 26 

Intensitate antreprenorială - - - - 8,69 6,49 

Asociație Familială - - - - 1 0 

Întreprindere Familială - - - - 10 0 

Întreprindere individuală - - - - 7 8 

Persoană fizică autorizată - - - - 12 13 

Profesii liberale - - - - 5 5 

 

Se observă o importantă diversificare a activităților în comună: agricultură, industrie, comerț, 

construcții, servicii. 

Se remarcă, un nivel redus al spiritului antreprenorial, persoanele active preferând mai degrabă 

                                                           
1 Vasile AVDĂNEI coord., Starea economică a județului Neamț, de la nr. 1 / 2008 la nr. 6 / 2013, ed. Răzeșu, Piatra 

Neamț. 
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statutul de salariat, inclusiv dacă pleacă în străinătate.  

 

 

2.2. Dinamica economiei comunei 

 

Cifra de afaceri (mii lei) 

Sectorul 2008 2009 2010 2011 1012 2013 

Cifra de afaceri  1.397 2.159 1.941 1.997 1.768 2.241 

Profit 36 133 70 112 136 143 

Pierderi  64 84 164 96 98 340 

Salariați   21 37 32 28 26 29 

 

(8) Sectorul Industrie:  

Există o importantă activitate industrială în localitate.  

Sunt reprezentate ramurile: agricultură, silvicultură, exploatări forestiere, alimentar, lemn, mase 

plastice, construcții civile, construcții speciale, comerț cu amănuntul și cu ridicata, restaurante, 

veterinar. 

 

(9) Sectorul Agricultură:  

În perimetrul comunei suprafața agricolă este dispusă astfel:   

ha 

Agricol Teren arabil Fânețe Pășuni 

5.155 ha 3.946 238 964 

 

Principalele culturi abordate sunt cereale și culturi energetice și furajere:  

ha 

Cereale 
Sfeclă de 

zahăr 

Sfeclă 

furajeră 
Cartof 

Floarea 

soarelui 
Soia Legume 

Arbuști, 

cătină 

Plante de 

nutreț 

2.795 182 11 147 392 123 88 20 417 

 

Fertilitatea solului este unul din principalele puncte tari ale comunei.  

Majoritatea terenurilor au fost concesionate firmei TCE 3Brazi din Zănești care aplică o 

agrotehnică avansată și produce efecte economice spectaculoase.  

Deși o bună parte a populației își câștigă existența de pe urma agriculturii nivelul de trai este 

coborât. De aceea o parte importantă din populația activă a plecat la lucru în străinătate, în special în 

Italia și Spania.   

Activitățile de prelucrare primară a produselor agricole (mori pentru cereale și nutrețuri 

combinate) sunt slab reprezentate. Nu există inițiative de construire a unor afaceri bazate pe 

prelucrarea unor cantități mari de recolte pentru un comerț masiv sau pentru o combinare adecvată cu 

creșterea animalelor în regim intensiv, deși în localitate există o experiență importantă în domeniu.   

În gospodăriile populației există importante activități de creștere a animalelor pentru 

satisfacerea nevoilor alimentare proprii fiecărei gospodării.  

 

Dimensiunea acestei activități rezultă din următoarea situație: 

cai bovine ovine porcine caprine păsări stupine 

129 578 3.588 388 500 7.500 777 

 

În comună se află 30 de tractoare din care 21 la Mărgineni. Acestea sunt completate de diferite 

accesorii specializate pe lucrări. Aceasta este o măsură a gradului de mecanizare a agriculturii.  
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Tractoare Pluguri Remorci Semănători Combine cereale Cositori Prese balotat fân 

47 46 15 16 6 6 5 

 

Horticultura este în cădere liberă. Dacă în anul 2000 existau 52 ha livezi, în prezent a ajuns la 

2 ha livezi.  

Un punct tare îl reprezintă faptul că în comună a funcționat o Stațiune de cercetări zootehnice 

în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, care a produs un bagaj important de cunoștințe 

care se cer puse în practica agricolă. În prezent unitatea este închisă.  

 

(10) Sectorul Silvicultură:  

Pe teritoriul comunei există 523 ha pădure administrate de Ocolul silvic Gârcina. Este necesară 

abordarea cu atenție a acestui sector deoarece pădurea contribuie în mod esențial la menținerea aerului 

ionizat favorabil sănătății umane. 

Exploatarea forestieră se face în mod controlat pe baza parcelării și licitării de către ocolul silvic 

a ariilor planificate. 

 

(11) Sectorul Comerț:  

Se poate evidenția o activitate potrivită în acest domeniu: 

Comerțul cu ridicata se realizează cu produse agricole (cereale, făină, nutrețuri combinate, 

semințe). De asemenea, se comercializează produse alimentare, material lemnos, bunuri de consum 

nealimentare. 

Comerțul cu amănuntul satisface nevoile locale de produse industriale, produse alimentare, 

alimentație publică. Spațiile comerciale sunt plasate de regulă în locuințe sau în spații închiriate. 

Alimentația publică este bine reprezentată pentru nevoile locale; 

Cifra de afaceri realizată de firmele în domeniu a înregistrat o evoluție ascendentă de la un an 

la altul.  

Structura sortimentală a produselor comercializate pe plan local este următoarea: produse 

alimentare de bază, băuturi alcoolice și nealcoolice, confecții, bunuri de uz casnic, materiale de 

construcții etc. 

 

(12) Sectorul Servicii:  

Și acest sector are o reprezentativitate redusă. În mediul privat funcționează activități de 

reparații auto, transport călători (taxi și în comun) și de mărfuri, telecomunicații, întreținere IT, 

servicii contabile etc. 

De asemenea, funcționează un dispensar veterinar 1 cu farmacie veterinară pentru servicii de 

sănătate a animalelor din gospodăriile cetățenilor.  

Sectorul înregistrează cifră de afaceri și profit în creștere de la an la an. 

 

(13) Sectorul (Agro)turism:  

Acest sector nu există în comuna Mărgineni, deoarece se află la distanță mare de șoselele de 

trafic mare. 

Se pot construi concepte de turism de vizitare și apoi de turism de cazare / alimentație 

Obiective care pot fi puse în valoare: 

- movila Icașului ca loc de observare și semnalizare în epoca medievală;  

- situl arheologic de tip Cucuteni;  

- puțul de apă sărată;  

- o colecție de rețete culinare care pot da specificitate comunei;  

- o serie de colecții de obiecte rare, poze rare, relicve; 

- o galerie de aspecte din viața și istoria comunei;  

- punerea în valoare de atributelor climaterice și balneare locale;  

- construirea unui concept de vilegiaturism; 
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(14) Sectorul Construcții:  

Satele comunei sunt într-o schimbare continuă efervescentă. Cei plecații la muncă în străinătate 

se concentrează pe investirea banilor câștigați în construcții case. De aceea în comună au apărut 

magazine de materiale de construcții și echipe de constructori care au de lucru în mod continuu.  

 

2.3. Structura ocupațională pe sectoare economice 2003 - 2006 

Angajați (număr persoane) 

Sectorul 2008 2009 2010 2011 1012 2013 

Agricultura + Silvicultură, A  1 1 1 1 1 2 

Industrie prelucrătoare, C 1 1 4 2 3 3 

Construcții, F  3 11 8 4 5 5 

Comerț, G 15 19 18 19 14 17 

Hoteluri și restaurante, I 0 0   1 0 

Servicii, M 1 1 1 2 2 2 

Total 21 33 32 28 26 29 

Deci, se poate spune că activitatea economică în comună este mai mult simbolică. Alături de 

acești salariați mai există persoane de vârstă activă angajați la Piatra Neamț, Roznov, Zănești etc. 

 

2.4. Mediul de afaceri 

Nu se poate spune că există un mediu de afaceri local. Inițiativele de înființare și dezvoltare a 

unor activități comerciale sunt legate de satisfacerea unor nevoi stringente și de valorificare a unor 

oportunități, mai puțin de creștere a valorii adăugate etc. 

De aceea nu există o cultură antreprenorială consacrată. Este necesară o informare asupra 

oportunităților, programelor de finanțare, a formelor de încurajare a inițiativelor de dezvoltare a unor 

afaceri.  

Este necesară o puternică „infuzie” de cunoștințe în domeniul administrării afacerilor și al 

valorificării potențialului economic local. 

 

III. Domeniul Urbanism:  

 

(15) Sectorul Managementul teritoriului:  

Conceptele de management ale teritoriului trebuie fundamentate pe potențialul oferit de 

resursele subterane și de suprafață, de calitatea oamenilor și nivelul de cultură, de tradiții, de 

patrimoniu de perspectivele oferite de strategia regională și națională precum și de integrarea 

europeană. 

Resurse de teren: 

 

Agricol 5.155 ha  Neagricol 825 ha 

Arabil 3.914 ha  Ape / stufăriș 75 ha 

Pășuni 964 ha  Drumuri 99 ha 

Fânețe 238 ha  Construcții 132 ha 

Livezi 25 ha  Neproductiv 20 ha 

Vii 2 ha  Silvic 523 ha 

 

De asemenea, trebuie luat în considerare că resursele subterane aparțin statului și sunt gestionate 

de către acesta. Așa s-a întâmplat și comuna Mărgineni și unde rezervele importante de gaz metan 

aflate în exploatare pe teritoriul comunei nu sunt furnizate cu prioritatea gospodăriilor de aici. 

 

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

Planul de Urbanism General a fost actualizat. Ultima definitivare de etapă a fost realizată în 

anul 2019.  
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(17) Sectorul Amenajarea teritoriului: 

O parte din programul de amenajare a teritoriului se găsește în Planul de urbanism general. 

Urmează ca, prin Planuri de Urbanism Zonal (PUZ) să se sectorizeze amenajarea teritoriului și să se 

armonizeze. 

Dintre elementele care se schimbă mai greu se menționează stabilirea ulițelor și drumurilor 

vicinale la o bandă pe ambele sensuri. Pe termen lung acest lucru ar putea deveni un impediment, în 

extinderea și modernizarea satelor. 

O altă parte de amenajarea teritoriului constă în corelarea amplasamentelor cu funcțiile 

comunității astfel: 

- centrul civic al comunei trebuie să fie un nucleu concentrat de clădiri pentru optimizare funcțională, 

relaționară și energetică. 

- trebuie definită o arie economică de tip parc pentru concentrarea firmelor care fac producție și au 

nevoie de un spațiu de utilități comune și de transport tehnologic și comercial. 

- trebuie delimitate ariile de cultură agricole de ariile de intravilan pentru desfășurarea unui program 

unitar de irigații  

Aceste elemente nu se regăsesc în prezent în viziunea de dezvoltare. 

 

IV. Domeniul Mediul înconjurător:  

Calitatea mediului înconjurător devine unul din elementele cheie pentru redimensionarea 

factorului de civilizație urbană. 

 

(18) Sectorul Calitatea mediului:   

A. Aer 

Calitatea atmosferei în comuna Mărgineni nu este afectată de poluanți emiși de surse de tip 

industrial și de tip urban. Aceste poate fi folosit ca un punct tare în statuarea caracterului climateric 

al localității. 

Rămâne problema depoluării istorice. Ale surse sunt ocazionale și sunt identificate la cetățenii 

care dau foc primăvara gunoaielor de prin curți și grădini, unor materiale post-utilizare ignorând 

normele și restricțiile impuse de legislație. 

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

gazelor de fermentare cît și la acțiunea de împrăștiere a păsărilor scurmătoare în cartierele cu specific 

rural. 

Sursele de poluare industrială actuale sunt nesemnificative, deoarece nu se desfășoară activități 

economice. Nu se constată emisii de poluanți care să pună în pericol starea de sănătate a oamenilor 

și să afecteze biodiversitatea.  

Direcția dominantă a vântului și condițiile reduse de dispersie a poluanților (circulație slabă a 

aerului, calm atmosferic și inversiuni termice frecvente), generate de relieful zonei, nu aduc în mod 

semnificativ poluați care să afecteze gradul de afectare a atmosferei. Totuși există un proces lent de 

degradare a atmosferei prin uniformizarea compoziției pe arii geografice largi. 

 

B. Apă (de suprafață și subterană) 

B1. Apa potabilă 

Alimentarea cu apă potabilă a comunei Mărgineni se face din fântâni. Acestea sunt vulnerabile la 

poluanți, mai ales la nitrați și nitriți care provin din excesul de îngrășăminte administrate istoric pe ariile 

agricole.  

B2. Apele menajere și industriale 

Principalele surse de ape uzate din comună provin din: 

•◊• activități zootehnice partea lichidă care uneori se stochează separat. De cele mai multe ori cu 

acestea se hidratează platformele de gunoi zootehnice.   

•◊• activități de servicii: spălarea mașinilor în regim necontrolat. Se utilizează detergenți 

(biodegradabili); aceste ape nu se colectează, dar contaminează semnificativ spațiul intravilan. 

•◊• activități menajere și sociale rezultate din activitățile casnice;    
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Ape uzate industriale nu există în comună.   

Calitatea apelor de suprafață 

Hidrologia și hidrotehnica locală caracterizarea comuna Mărgineni într-o resursă moderată: ploi 

în limita 600 – 700 mm, pâraie cu debit intermitent, un istoric de preluare și defluire rapidă în cazul 

unor ploi torențiale, un potențial de amenajare de iazuri capabile să creeze tampon de operative de 

moderare a viiturilor.  

Unele pâraie au o încărcătură poluantă semnificativă provenită de la depozitarea necontrolată a 

gunoaielor menajere și spălarea lor de către precipitații.   

B3. Apele subterane sunt urmărite în comună prin analiza periodică a fântânilor. Apele subterane de 

pe teritoriul comunei nu sunt afectate de poluanți de tip nitriți / nitrați, ceea ce impune crearea 

structurilor de potabilizare prin rețea. 

 

C. Sol 

Siturile de exploatare a gazului metan care au creat arii de polare prin amenajarea de șantier. Și 

prin fluidele folosite pe prospecțiuni.  

Se remarcă o duritate excesivă a solului, o creștere a conținutului de nitrați nemetabolizați de către 

plante. În schimb, pH-ul este normal, iar compoziția minerală favorabilă vegetației normale. 

În zonele din imediata vecinătate a drumurilor județene de acces în comună există o concentrație 

ridicată de plumb și alți poluanți persistenți proveniți din combustia carburanților auto. 

 

D. Zgomot:  

Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier. Pe teritoriul comunei acesta nu este atât 

de semnificativ încât să afecteze activitatea umană. 

Nu există creșteri ale nivelului de zgomot datorate activităților industriale de pe teritoriul 

comunei.  

 

(19) Sectorul Protecția sănătății umane:  

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

conștientiza riscul expunerii la factorii agresivi și pentru a se decide măsuri de evitare. 

Domeniile prioritare de activitate sunt legate de reabilitarea mediului, conservarea naturii și a 

diversității biologice, informare și sensibilizare publică, managementul deșeurilor și crearea rețelelor 

comunitare de analiză și monitorizare comparativă. 

Nu există o structură organizată a societății civile în comună care să se ocupe cu această 

problemă. Numai în școli sunt prevăzute ore de educație ecologică dar nu este suficient. 

Pentru implicarea societății civile în soluționarea unor probleme de protecția mediului, primăria 

a căpătat atribuții din partea Gărzii de mediu. Este necesară mobilizarea cetățenilor pe bază de 

voluntariat, cetățeni cu disponibilitate de acțiune și spirit eco-civic. 

Din punct de vedere al protecției mediului și calității vieții reies patru nivele ierarhice ale 

interesului comunitar și a impactului antropic asupra mediului înconjurător: 

○ poluare urbană, exprimată prin degradarea stării de sănătate a populației, calitatea și cantitatea apei 

potabile, gestiunea și managementul deșeurilor;  

○ poluarea factorilor de mediu, exprimată prin poluarea apelor de suprafață, subterane, a atmosferei, 

a solului;  

○ impactul asupra mediului natural, exprimat prin afectarea mediului natural și pericolele naturale;  

○ surse ale poluării, exprimate prin urbanizarea mediului. 

Comuna Mărgineni are o expunere slabă la aceste elemente ceea ce constituie un element 

pozitiv pentru perspectivele de dezvoltare ale unui turism de sănătate. 

 

(20) Sectorul Utilizarea durabilă a resurselor naturale:  

Aceasta reprezintă, de asemenea, o abordare determinantă pentru relansarea dezvoltării rurale. 

Întregul teritoriu al comunei reprezintă o resursă durabilă care trebuie gestionată și valorificată astfel 

încât să producă venituri și condiții bune de viață cetățenilor comunei.  
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Planificarea culturilor deja existente creează premise de utilizare durabilă a resurselor. Plante 

tehnice (sfecla de zahăr, floarea soarelui, soia), dar și cerealele sunt valorificate pentru a se obține 

bunuri de consum care satisfac diferite nevoi umane. 

Este important de construit o viziune strategică coerentă și complexă pentru o integrare a tuturor 

valențelor care pot pune în valoare potențialul local.  

 

(21) Sectorul Managementul integrat al deșeurilor:  

A. Deșeuri menajere 

Comuna are organizat un serviciu de salubritate. Colectarea se face parțial selectiv, dar 

transportul se face neselectiv. Abia a reușit să se separe biodegradabil de nebiodegradabil. 

Depozitarea se face în condițiile și rigorile legii. 

Selectarea reală a deșeurilor se realizează diferențiat astfel:  

- partea de deșeuri menajere cu multă încărcătură organică sunt depozitate în fiecare gospodărie pe 

platforma de gunoi de grajd intrând în integrare fermentativă. Cu gunoiul de grajd se face 

fertilizarea solului;  

- partea de deșeuri nebiodegradabile este decisă, de asemenea, de fiecare gospodar; se procedează la 

ardere, la depozitare într-un colț al curții; mai rar se procedează la reciclare.  

Cantitatea medie de deșeuri menajere produsă în comuna Mărgineni este de 0,4 kg/locuitor/zi, 

respectiv 146 kg/locuitor/an. 

 

Structura compoziției deșeurilor rezultate în gospodării se prezintă în medie astfel: 

Compoziția deșeurilor 
Hârtie, 

carton 
Sticlă Metale Plastice Lemn 

Volumi-

noase 

Materie 

organică 
Altele 

Norme cf. legii 5 (%) (ANPM) 12 5 3 10 2 1 57 10 

 

B. Deșeuri industriale 

Fiecare firmă este monitorizată de Agenția Județeană de Protecția Mediului din punctul de 

vedere al gestionării deșeurilor. S-au stabilit planuri de conformare prin care unitățile economice au 

stabilit modalitățile de gestionare a deșeurilor solide. 

Deșeurile rezultate la instituțiile publice din comună se depozitează în containere și sunt 

transportate periodic la depozitul de deșeuri menajere.     

C. Deșeuri speciale spitalicești 

Deșeurile rezultate în activitățile medicale sunt tratate ca deșeuri periculoase și urmează regimul 

de colectare, depozitare și incinerare conform programul stabilit la nivel județean. Incinerarea se 

efectuează în Crematoriul Spitalului Județean. 

D. Deșeuri zootehnice 

În gospodăriile populației se produce foarte mult gunoi de grajd rezultat din creșterea 

animalelor și păsărilor. El se depozitează în platforme amplasate în spatele grajdurilor, unde are loc 

procesul de fermentare lentă mixtă: straturile de suprafață suferă un proces de compostare (procese 

de oxidare fermentativă în prezența oxigenului atmosferic), iar straturile dedesubt suferă procese 

anaerobe. Gazele rezultate conțin dioxid de carbon, metan, azot și alte substanțe odorante care 

determină un miros neplăcut. Partea solidă se mineralizează transformându-se într-o formă accesibilă 

pentru plante (fertilizant pentru agricultură).  

E. Deșeuri lemnoase 

Ponderea deșeurilor din lemn este potrivită în localitate. În principal fabricile de cherestea și 

cele de prelucrare avansată a lemnului rezultă rumeguș, talaș, alte resturi. Ele sunt valorificate 

energetic în cadrul firmelor sau sunt vândute populației locale, practică neecologică, deoarece 

mijlocele de transport nu sunt asigurate.  

De asemenea, rezultă deșeuri din lemn în activitățile investiționale din gospodăriile populației 

și de la fabrica de mobilă: construcții case, schimbare tâmplărie, construcții anexe gospodărești etc. 

Deșeurile din lemn rezultate se reutilizează ca sursă de energie calorică.  
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V. Domeniul Infrastructură:  

Situația infrastructurii comunei este deficitare. Se impun măsuri rapide pentru a se putea 

construi un concept de viață civilizată în toate cele 4 sate. 

 

(22) Sectorul Tehnico-edilitar (apă, canal):   

Nu există rețea de apă potabilă. Se folosește apa de fântână de la o pânză freatică situată la 4 - 

6 m adâncime. O parte din fântâni conțin nitrați și nitriți peste limita admisă.  

Pentru instalarea rețelei de apă s-au identificat resursele de apă. Pentru satele Mărgineni și 

Hoisești se va instala un rezervor tampon de 500 m3, care va asigura atât necesarul gospodăriilor și 

instituțiilor, inclusiv fluctuațiile de-a lungul zilei. De asemenea, se asigură necesarul de apă pentru 

situații de urgență. Pentru satele Itrinești și Hârțești se va construi un rezervor tampon de 200 m3 din 

alt loc de foraj.  

Nu există rețea de canalizare. Se prevede ca rețeaua de apă să fie dublată de rețeaua de 

canalizare. Pentru satele Mărgineni și Hoisești este prevăzută o stație de epurarea capabilă să preia 

întreaga cantitate deversată. Pentru satele Itrinești și Hârțești se prevăd mai multe stații de epurare de 

capacitate mică. 

Rețeaua de ape pluviale trebuie completată și îmbunătățită pentru a prelua cantitățile mari 

rezultate din averse.  

În domeniul telecomunicațiilor în comuna Mărgineni funcționează o centrală automată 

TELGRAD cu 512 posturi.  

Circuitul telefonic este mixt: aerian și subteran.  

Telefonia mobilă este acoperită de operatorii ORANGE, VODAFONE, DIGI TELEKOM. 

Primele două au relee pe teritoriul comunei.  

S-au produs mutații rapide în sistemul local de comunicație prin dezvoltarea rețelelor mobile. 

Televiziunea, radioul, internetul sunt prezente în comună prin rețele de cablu administrate de 

TELECOM.  

 

(23) Sectorul Energetică:  

Sectorul energetic este complet absent din peisajul comunei deși există un potențial deosebit de 

dezvoltare a acestuia. 

Rețeaua electrică acoperă în întregime satele componente prin xxx puncte de transformare 160 

- 180 kW. Toate gospodăriile sunt racordate la rețea.  

Nu există rețea de gaz metan; 

Comuna nu dispune de rețea de încălzire. Clădirile social-culturale și administrative (primărie, 

poliție, școli, cămin cultural etc.) cât și restul gospodăriilor și dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe. 

Există potențial eolian în comună. De asemenea, există și potențial fotovoltaic.  

 

(24) Sectorul Spații verzi:  

Se impune o nouă amenajare peisagistică în centrul comunei pentru a se crea o imagine 

deosebită și pentru deschiderea unui nucleu de civilizație europeană în comună. Nici în curtea școlii 

nu există amenajări floristice. 

Gospodăriile populației cuprind și o grădină (home garden) în fața casei în care sunt plantate 

flori și alte specii ornamentale. 

 

(25) Sectorul Stabilizare terenuri:  

Există o arie de pășuni degradate pentru care se impun măsuri de stabilizare (în zona satului 

Hoisești). 

Nu există terenuri inundabile semnificativ. Unele cursuri de pâraie necesită lucrări de amenajare 

pentru stabilizarea cursului și evitarea ruperilor de mal când apar viiturile. 

 

(26) Sectorul Rețea de transport (impact, siguranță):  

■ Căi rutiere 
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Comuna este străbătută de următoarele căi rutiere: 

DJ157: de la Piatra Neamț (Izvoare), Mărgineni centru, spre Hoisești, spre Roman;  

DJ157H din Mărgineni centru spre Itrinești, Bălușești, Dochia și Girov; 

DC116 de la Hoisești spre Hârțești (se închide); 

DJ157J de la Hoisești spre Negritești, Podoleni; 

Pe aceste drumuri se face accesul în comună pentru călători și mărfuri. 

Căile rutiere sunt expuse riscului de viscol pe timp de iarnă. 

Transportul de călători se realizează prin autobuze și microbuze spre: Piatra Neamț, Roman; 

■ Căi ferate 

În comună nu există tranzit linie feroviară. Legătura CFR pentru comuna Mărgineni este 

realizată prin gările Piatra Neamț (la 25 km), Roznov (18 km), Roman (38 km). 

■ Transporturi 

Destinații directe la transportul de călători: Piatra Neamț (25 km). 

 

(27) Sectorul Administrația publică și societatea civilă: 

Comuna Mărgineni dispune de un sediu al primăriei care este insuficient pentru exercitarea 

activităților, 1 sediu pentru postul de poliție, 4 localuri de școală, 3 grădinițe, 1 cămin cultural, 1 

dispensar uman, 1 dispensar veterinar, 1 farmacie, 1 oficiu poștal. 

Activitatea publică este asigurată de personalul primăriei format din 24 persoane (3 posturi 

neocupate). Ele îndeplinesc și funcții cumulate dintr-o schemă normală de funcțiuni a unei primării.  

Comunicarea cu cetățenii se face prin mijloace clasice: afișare. Comunicare verbală, invitație 

la sediu. 

Nu există un birou de consultanță pentru cetățeni și nici centru de informare on line. 

Nici comunicarea cetățenilor cu administrația publică nu este mai consistentă.  

Comunicarea cu Consiliul Județean și cu Instituția Prefectului este normală. 

Există un important deficit de spațiu adecvat, iar baza de date se cere actualizată. 

Se impune organizarea unor cursuri de creștere a competențelor funcționarilor publici de 

adecvare cu noile instrumente de operare și comunicare, de noi abordări în furnizarea serviciilor către 

cetățeni și pentru accesarea fondurilor de finanțare. 

De altfel, se impune un program de management al resurselor umane în concordanță cu cerințele 

impuse de statutul de apartenență la Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

27 

 

 

5. Ciclul de viață a Strategiei de dezvoltare locală durabilă 
 

Planul de dezvoltare strategică al comunei Mărgineni cuprinde perioada 2021 - 2030 şi este 

corelat cu perioada de planificare stabilită la nivelul Uniunii Europene adoptată la nivel național şi 

regional. El cuprinde obiectivele propuse a se realiza în localitate pentru rezolvarea problemelor şi 

nevoilor care au fost identificate precum şi resursele umane, materiale şi financiare necesare pentru 

punerea lor în practică.  

Pentru perioada de tranziție care urmează în procesul de integrare europeană s-a împărțit această 

perioadă în etape:  

- 2021 – 2024, etapa de recuperare. Pentru pregătirea și punerea în aplicare a problemelor stringente 

şi adaptarea la exigențele de funcționare în familia europeană; şi  

- 2022 - 2024 etapa de lansare. Realizarea infrastructurii de utilități: apa, canal, gaz, electricitate. 

Proiecte accesorii pentru dezvoltarea comunei pe cele 5 domenii. Punerea în practică a conceptelor 

competitive privind dezvoltarea locală şi de valorificare a potențialului local.  

- 2024 – 2028 etapa de integrare. Amplificarea conceptelor competitive de dezvoltare locală pe 

nivelurile de dezvoltare rafinată.  

- 2028 – 2030 etapa de performare. Valorificarea elementelor de impact privind saltul de dezvoltare 

a comunei.  

Deoarece perioada vizată este caracterizată printr-o succesiune de mutații şi o schimbări 

profunde, nu se pot construi scenarii predictibile cu valabilitate până în anul 2030. De aceea, prin 

acest document, vom face o planificare a proiectelor de derulat având ca fundament concepțiile 

actuale şi documentele de programare elaborate și aprobate la nivel național şi regional, urmând ca 

în decursul anilor 2022 - 2030 să se facă o succesiune de evaluări a contextului mereu nou în care 

evoluează societatea românească în curs de integrare, particularitățile comunei Mărgineni şi să se 

procedeze la o replanificare strategică. 

Este important ca această etapizare să fie comunicată din această fază pentru ca grupurile de 

acțiune care vor primi responsabilități cu privire la aplicarea strategiei să fie pregătite să culeagă 

datele de referință necesare reevaluărilor care se vor impune. 

Prioritățile pe care le are în vedere planul strategic de dezvoltare sunt: 

- întărirea instituțională a administrației publice locale 

- completarea infrastructurii urbane  

- dezvoltarea economică: susţinerea spiritului antreprenorial şi sprijinirea investițiilor pentru crearea 

şi dezvoltarea unui nucleu economic atât de necesar comunității  

- dezvoltarea socială: activități educative cu populația adultă cu privire la statutul de cetățean 

european, drepturi și îndatoriri.  

- introducerea conceptelor ecologice în urbanism şi exploatarea resurselor locale         

 

Pentru managementul ciclului de proiect se prevăd următoarele etape de abordare strategică: 

 

- A. Programare: această etapă a început înainte intrarea în perioada de programare 2021 -  2027 a 

Uniunii Europene. Ea se va încheia pană la apariția ghidurilor de aplicare a programelor 

operaționale care reglementează modalitățile de accesare a fondurilor europene și/sau naționale.  
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Prezenta strategie este produsul acestei etape de programare şi reglementează modalitatea 

locală de abordare a dezvoltării locale în toate domeniile valabile pentru comuna Mărgineni.  

Există şi alte documente care se elaborează în această etapă, necesare pentru aplicații în 

proiecte. 

 

- B. Inițiere: în această etapă se elaborează propunerile de proiecte, documentațiile şi cererile de 

finanțare eșalonate pe toată perioada planificată în funcție de capacitatea a orașului de a acoperi 

efortul financiar necesar aplicațiilor (argumentarea este acoperită de regula N+2 de absorbție a 

fondurilor).  

Sunt solicitați să propună proiecte atât instituțiile publice cât şi întreprinzătorii, organizațiile 

nonguvernamentale şi persoanele fizice care doresc să aplice un proiect de finanțare şi sunt eligibile 

pe domeniul în care doresc să facă aplicația. De asemenea, sunt încurajate parteneriatele atât pe 

criteriul public-privat cât şi pe criterii teritoriale şi de interese pentru punerea în practică a celor mai 

potrivite idei de proiecte necesare dezvoltării comunității. 

 

- C. Implementare: în această etapă se aplică proiectele de finanțare aprobate respectându-se rigorile 

impuse de finanțator.  

Perioada se va putea prelungi până în anul 2029 conform regulii N+2 invocate mai sus – de 

cheltuire a sumelor eșalonate pe fiecare an). Se construiesc obiective, se fac dotări, se lucrează cu 

grupuri de oameni în activități legate de aceste investiții şi dotări, se realizează integrarea economică 

şi socială a localității în marea familie europeană.  

 

- D. Evaluare: aplicarea proiectelor este însoțită de monitorizare, control şi evaluare.  

Se măsoară impactul produs de obiectivele economice şi sociale realizate asupra nivelului de 

dezvoltare a comunității şi se începe proiecția următoarei etape de dezvoltare planificată. 

Monitorizarea se urmărește pe baza unor indicatori verificabili obiectiv: de progres, de realizare, de 

impact. 

Ciclul de proiect se aplică pe toată perioada prognozată, dar se pot concepe şi cicluri mai mici 

de evaluare şi replanificare pas cu pas în limite impuse de flexibilitatea instrumentelor de operare ale 

Autorităților de management pentru fiecare program operațional la nivel național.      
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6. Determinarea obiectivelor de dezvoltare locală și detalierea lor 
 

Obiectivul principal al Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Mărgineni este: 

 

„Creșterea nivelului de trai și a standardului de viață ale membrilor 

comunității, transformarea comunei într-un exemplu de referință în peisajul 

rural european reducerea disparităților sociale și economice” 

 

Obiectivele de dezvoltare a comunei Mărgineni se grupează separat între recuperare, adaptare 

și integrare.  

 

Obiectiv secundar 1 - dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului neîngrădit al 

populației și agenților economici la această infrastructură: apă, canalizare, electricitate, 

distribuție gaze, căi de transport; 

Recuperarea principală aparține primei perioade de programare după ce România a devenit 

membru al Uniunii Europene. Realizarea infrastructurii de bază a comunei (apă / canal / potabilizare 

/ epurare), electricitate, gaz metan, drumuri de acces și rețeaua de străzi a făcut parte din obiectivul 

convergență valabil în perioada de programare 2007 – 2013. 

Rezolvarea treptată a acestui obiectiv ar contribui în mod decisiv la creșterea standardului de 

viață al comunei Mărgineni. 

 

Obiectiv secundar 2 - protecția mediului: gestionarea resurselor locale, crearea de soluții de 

sechestrare a gazelor cu efect de seră; 

Această recuperare aparține celei de-a doua perioade de programare, 2014 – 2020, pe obiectivul 

dezvoltare durabilă. Aceasta constă în reducerea poluării, reducerea emisiei de gaze cu efect de seră, 

regenerarea durabilă (reforma agriculturii de câmp, silvicultura, amenajarea cursurilor de apă pentru 

prevenirea inundațiilor etc. 

Rezolvarea acestui obiectiv se integrează cu obiectivele perioade de programare 2021 – 2027 

care va apăsa energic pe această pârghie și va forța investiții performante și implicarea administrației 

locale  prin pârghii financiare. 

 

Obiectiv secundar 3 - regenerare urbană: regenerarea capitalului natural în special a terenurilor 

și a resurselor de apă contaminate și afectate, precum și dezvoltarea capitalului construit pentru 

optimizarea condițiilor de locuit; 

Acest obiectiv este mai ușor de realizat prin faptul că problematica de mediu este în derulare, 

fiind o prioritate tot mai puternică datorită manifestării tot mai dure a naturii și care necesită 

intervenții rapide și energice. Totuși, există riscul aglomerării obiectivelor și suprapunerea acestora 

ceea ce va crea situații de mobilizare de resurse fără precedent.  

 

Obiectiv secundar 4 - consolidarea stării materiale a cetățenilor, întărirea coeziunii sociale, a 

solidarității comunitare;  

Acest obiectiv nu se poate realiza fără implicarea economiei locale. Nivelul de trai nu poate fi 
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separat de producția de bunuri de atragerea la bugetul local a profiturilor de la antreprenori și a 

impozitelor de la salariați.  

Sunt necesare măsuri de creștere a spiritului antreprenorial cu facilități și măsuri de sprijin, fără 

a exclude organizarea de cursuri de pregătire pentru a face față provocărilor. 

 

S-au acumulat obiective restante de la cele două perioade europene de programare anterioare 

(2007 – 2013 și 2014 – 2020). Au existat o serie de condiții nefavorabile care au împiedicat realizare 

lor la timp: 

- distanța fizică mare dintre comuna Mărgineni și comunele învecinate prin care se putea face racordul 

la magistralele județene de utilități;  

- elaborarea și aplicarea tardivă a unui program integrat județean de asigurare a alimentării cu apă de 

tuturor localităților județului Neamț.  

- schimbări de priorități în politicile de dezvoltare a județului Neamț.  

 

Față de această situație, după / în paralel cu recuperarea obiectivelor primare, comuna 

Mărgineni trebuie să își asume și obiectivelor perioadelor anterioare de programare, precum și ale 

Programului Național de Redresare și Reziliență pentru îndepărtarea efectelor pandemiei COVID 19.  

Dezvoltarea comunei Mărgineni se va întemeia pe comunicare, transparența actului de 

conducere publică, precum și pe un proces de învățare continuă, care să conducă la întărirea 

solidarității comunitare și creșterea gradului de coeziune socială. 

 

Principiile managementului comunității 

Principiile de management pentru administrația unei comunități rurale constă în aplicarea celor 

cinci (1 + 4) obiective, conform principiilor dezvoltării sociale și economice durabile. Având în 

vedere că o așezare umană nu este un sistem închis, iar realizarea celor cinci obiective generale se 

întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare și/sau la regenerare urbană, 

politicile și planificarea strategică urbană, precum și realizarea programelor și proiectelor se vor face 

cu respectarea următoarelor principii: 

○ dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură și 

atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și operatorii de piață: 

dezvoltare durabilă regenerativă;  

○ întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea serviciilor publice în raport 

cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării sociale și economice durabile, precum și 

cu doleanțele și cerințele comunității; 

○ twining rural (rețea) în scopul schimbului de informații între comune cu privire la utilizarea celor 

mai bune practici (în managementul comunității rurale sau managementul de proiect);  

○ realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public - privat;  

○ realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza: infrastructura 

concentrărilor economice competitive.; 

○ integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, 

cât si pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea politicilor de dezvoltare ale comunei cu 

politicile de dezvoltare ale GAL-ului, județului și ale regiunii din care face parte; 

○ managementul resurselor: presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, 

financiare și umane, precum și integrarea fluxurilor de resurse energetice și materiale într-un ciclu 

natural; 

○ utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității și sustenabilității. Folosirea 
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modelului de negociere CANVAS.  

○ proiectarea durabilă arhitectonică în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de 

construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, orientarea 

spațială a clădirilor, „structuri verzi” în jurul clădirilor, microclimat, eficiență energetică; 

○ realizarea unui program sau proiect de protejare a culturii unei comunități, ori pentru a recupera 

moștenirea culturală a unei comunități și/sau tradițiile întregii comunități locale; 

○ evitarea dezvoltării unor servicii publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale; 

○ fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza 

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială; 

○ analiza capacității tehnice de execuție a lucrărilor de investiții; 

○ evaluarea eficientei utilizări a resurselor financiare și umane: audituri și studii de impact; 

○ evaluarea viabilității unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obținute;  

○ identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia; corespondența între lansarea unui 

program sau proiect și nevoile comunității; 

○ evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacității municipalității de a asigura accesul acestora 

la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază; 

○ protecția și gestiunea mediului înconjurător; 

○ realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program 

sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiții, dacă există 

oportunitatea de a obține profituri viitoare; 

○ asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții: informații topografice, informații 

statistice privind economia locală și regională, regulamentul de urbanism, planul de urbanism 

general și planurile de urbanism zonal; 

○ promovarea unei politici care să favorizeze dezvoltarea activităților economice generatoare de 

venituri și de locuri de muncă pe teritoriul comunei în scopul creșterii veniturilor și nivelului de 

viață a populației precum și a veniturilor primăriei pentru susținerea proiectelor în interesul 

comunității.  

 

Principiile de realizare sau de reabilitare a unor zone de locuit potrivit planului de urbanism 

general, conform Agendei Habitat de la Istanbul, 1996. 

● planificarea integrată a zonei de locuit astfel încât să cuprindă clădiri de locuit (individuale sau 

colective), clădiri cu destinație comercială, parcări, școli și infrastructură edilitară necesară pentru 

nevoile zilnice ale rezidenților; 

● zona de locuit va avea un centru care combină funcțiunile comerciale, cu cele civice, culturale și 

de agrement; acesta este de obicei miezul esenței culturale a comunității (satului); 

● zona care marchează centrul civic al comunei va conține spații deschise în formă de scuar, spații 

de verdeață sau parcuri; 

● spațiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezența rezidenților și pentru a întări relațiile 

în cadrul comunității sau comunităților din acea zonă funcțională; 

● vor fi proiectate spațiile pietonale și de circulație cu bicicleta.  

● terenurile naturale - forestiere, cu vegetație florală sau cu luciu de apă vor fi păstrate pe cât posibil 

sau integrate în parcuri; 

● comunitățile vor respecta regulile de conservare a resurselor și de reducere a deșeurilor; 

● comunitățile vor utiliza în mod rațional resursele de apă. 

● orientarea străzilor și plasamentul clădirilor vor contribui la creșterea eficienței energetice. 

● se va delimita o zonă de intravilan în afara teritoriului comunei în care se vor dezvolta activitățile 
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economice; aceasta va avea asigurată infrastructura de utilități și de branșamente. Astfel, se va reduce 

impactul factorilor cu risc de îmbolnăvire pentru populație rezultate din activități economice. De 

asemenea se va putea realiza o infrastructură eficientă de utilități pentru susținerea acestor activități. 

 

Viziunea strategiei de dezvoltare a comunei Mărgineni 

Provocările din ultimii ani la care au trebuit să răspundă administrația, sistemul educațional și 

locuitorii comunei Mărgineni, au făcut ca, prin management și mobilizare de resurse umane și 

financiare, localitatea să reziste provocărilor (riscurilor majore) și să se pregătească pentru noile 

tendințe ale Mileniului III. 

Revitalizarea activității comunității în arealul delimitat este dinamizată de oportunitățile apărute 

odată cu aderarea României la Uniunea Europeană și accesarea resurselor de finanțare pentru proiecte 

destinate să reducă disparitățile între localitățile Comunității europene. Aceasta impune o abordare 

„altfel” a conceptului de dezvoltare locală și adoptarea unor metode și concepte noi, practic de 

supraviețuire, bazate pe sloganul „numai așa se poate”, care include o abordare globală și trecerea la 

acțiune pe baza unor proiecte elaborate și convingătoare.  

Un specific aparte pentru comuna Mărgineni poate fi considerat în acest moment schimbarea 

totală a manierei de abordare a managementului sectorului public, de la managementul bugetar la 

managementul pe proiecte, această schimbare fiind definitorie și determinantă pentru managementul 

strategic comunitar, în condiții de resurse financiare locale insuficiente. 

Este nevoie de un efort uriaș al locuitorilor comunei de a se adapta la exigențele și provocările 

noi și de a adopta metode și practici noi pentru valorificarea oportunităților care apar.  

 

Componentele vizionare ale dezvoltării comuna Mărgineni sunt:  

cetățean ideal, partizan al coeziunii comunității 

comunitate ideală, manifestare convergentă pentru delimitarea și definirea unui grup de 

gospodari prin exemplul cărora să se stimuleze antreprenoriatul rural.  

administrație locală ideală. Adoptarea unui pachet de măsuri de organizare și a unor 

amplasamente stimulative, prioritizări ale proiectelor care au în centrul atenției cetățeanul. 
 

Aceasta presupune cunoaștere, informare, schimbare și calitate. 

Strategia devine numai un instrument de implementare a acestei viziuni. Restul devine sarcina 

administrației și comunității. Politica, voința și acțiunea vor determina exact dinamica și poziția în 

fiecare moment a nivelului de dezvoltare a comunei și cetățenilor.  

Plecarea spre țări unde aceste mecanisme sunt puse la punct nu conferă și legitimitate de a fi 

adoptat ca membru al unei astfel de comunități. Spiritul comunitar se construiește trecându-se peste 

toate neajunsurile și frustrările.  

 

A învăța, a ști, a face înseamnă a înțelege  

A înțelege înseamnă a câștiga. 

 

Când vor fi însușite și aplicate aceste elemente de viziune comuna Mărgineni va fi desemnată 

câștigătoare în lupta cu ea însăși. 

 

Criterii în realizarea obiectivelor de dezvoltare socială și economică durabilă locală 
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Realizarea obiectivelor de dezvoltare socială și economică durabilă va lua în considerare 

următoarele criterii:  

 

- coeziunea și solidaritatea cetățenilor: promovarea unei politici de solidaritate, 

prevenirea discriminărilor de orice fel, combaterea sărăciei, creșterea bunăstării;  
 

- puterea comunei: capacitatea comunei de a asigura un grad de bunăstare ridicat pentru 

cetățeni și pentru prevenirea și atenuarea efectelor situațiilor de risc (economice și de mediu); 

 

- dezvoltarea durabilă regenerativă: valorificarea terenurilor agricole printr-o 

agricultură modernă, nepoluantă capabilă să furnizeze produse alimentare sănătoase și sigure. 

 

- obiective de calitate globale locale – integrare: conectarea strategiei de 

dezvoltare locale și strategiile structurilor teritoriale superioare: GAL, județ, regiune, național.  

 

Pentru fiecare dintre acestea în domeniile de acțiune stabilite se formulează câte un obiectiv 

strategic (proces), astfel: 

 

Criterii / 

Planuri 

Social 

Plan social 

Economic 

Plan economic 

Urbanism 

Plan Urbanism 

Mediul înconj. 

Plan de mediu 

Infrastructură 

Plan infrastructură 

Coeziunea / 

solidaritatea 

Cetățenilor  

Creșterea 

coeziunii sociale 

a cetățenilor 

Acces la 

informație 

Creșterea 

numărului de 

locuri de muncă; 

Creșterea 

competenței 

Politici ale 

teritoriului în 

favoarea 

confortului 

cetățenilor 

Creșterea 

coeziunii 

ecologice; 

Grija față de 

mediu; 

Asigurarea 

satisfacerii 

nevoilor de confort 

și civilizație; 

Stare de bine; 

Puterea 

comunei 

Creșterea puterii 

sociale a 

comunei 

Creșterea 

puterii 

economice a 

comunei; 

Valoare 

ridicată a 

comunei; 

Echilibru între 

activități 

antropice și 

poluare 

Nivel ridicat de 

civilizație; 

Patrimoniu 

cultural; 

Dezvoltarea 

Durabilă  

Acces la resurse; 

Gestiunea socială 

a resurselor; 

Gestiunea 

economică a 

resurselor 

Valorificarea 

teritoriului ca 

resursă 

Minime 

probleme de 

mediu 

Optimizarea 

raportului nevoi / 

resurse 

Obiective 

CADRU-

CALITATIV 

Aliniere la 

standarde sociale 

europene 

Aliniere la 

standarde 

economice 

europene 

Aliniere la 

standarde 

europene de 

locuire 

Aliniere la 

principii, 

standarde de 

mediu europene 

Aliniere la 

standarde europene 

de civilizație 

 

Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei sunt legate de adoptarea unui anumit model de 

funcționare, care să poată fi luat ca sistem de referință în evaluarea continuă a rezultatelor, astfel încât 

procesul de implementare a acesteia să poată fi monitorizat și evaluat de către toți partenerii implicați: 

- cetățenii și societatea civilă (social, dezvoltare civică); 

- cetatea (comunitatea economică) și componentele ei majore (administrația, infrastructuri urbane, 

sisteme financiar-bancare, etc.); 
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- tehnocrații (experți, evaluatori, auditori, tehnologi).  

 

Cele trei procese de dezvoltare de bază principale: Social, Economic, Mediu vor fi completate 

de alte procese de dezvoltare caracteristice comunei Mărgineni. Procesele de Urbanism și 

Infrastructură, configurând un proces comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele realizând un 

ansamblu funcțional, cu o viziune unitară integrată.  

Acestea corespund domeniilor și sectoarelor definite încă în faza de evaluare a situației 

existente și a potențialului local. 

 

Capacitatea strategiei și a planurilor de acțiune de a răspunde NEVOILOR actuale, utilizând 

eficient RESURSELE existente și adaptându-se VIZIUNII generațiilor tinere reprezintă, de 

asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol. 

 

Pentru fiecare domeniu planificarea strategică se face pe 3 niveluri: 

- nivel strategic - pe termen lung (pe perioada de valabilitate a strategiei);  

- nivel tactic - pe termen mediu (etape de dezvoltare, mandate, pe perioada de programare);  

- nivel de proiecte - pe termen scurt, eșalonat; după portofoliul de proiecte. 

În acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a comunei Mărgineni pentru 

perioada 2021 - 2030 și se prefigurează tendințele pentru perioada următoare. 

 

 

I. Domeniul Social 

 

○●○ Potențialul sectorial 

 

1. Cultură și tradiții; 

● Valorificarea și dezvoltarea potențialului cultural local prin reabilitarea infrastructurii și 

prin permanentizarea unor activități cu participarea tuturor locuitorilor comunei; 

● Antrenarea cultelor în dezvoltarea vieții spirituale a comunității; 

● Îmbunătățirea fondului documentar al bibliotecilor pe suport de hârtie și pe suport informatic 

pentru asigurarea accesului la cultură a tinerilor și adulților;  

 

2. Artă;  

● Cultivarea talentelor pentru îmbogățirea patrimoniului artistic românesc; 

 

3. Educație;  

● Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii pentru educație;  

● Constituirea infrastructurii pentru dezvoltarea fizică a tinerei generații;  

● Adaptarea sistemului educațional la exigențele și cerințele actuale; 

● Constituirea școlii ca sursă de competențe profesionale pentru mediul urban și rural; 

 

4. Asistență socială;  

● Promovarea unui program complex de asistență socială pentru asigurarea egalității de șanse 

în dezvoltarea personalității individuale pentru a contribui la dezvoltarea comunității; 

● Asigurarea condițiilor decente de viață pentru persoane sărace și pentru persoane vârstnice; 
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5. Sănătate; 

● Dezvoltarea sistemului de sănătate pentru asigurarea asistenței întregii populații a comunei 

și creșterea speranței de viață; 

 

6. Ordine și siguranță publică;  

● Asigurarea mecanismelor de combatere a infracționalității în comună și educarea populației 

în spiritul respectării legii. 

● Aplicarea planurilor de acțiune pentru prevenirea și diminuarea efectelor dezastrelor naturale.  

 

7. Condiții de locuit; 

● Promovarea unei politici locale de conștientizare a populației cu privire la necesitatea 

locuirii în spații construite la standarde înalte de confort. 

 

●○●  Viziunea strategică a domeniului 

 

Obiective strategice 

/ segment strategic 

Direcții de acțiune 

Planuri sociale 

Coeziunea / 

solidaritatea 

cetățenilor  

     Nivel strategic 

■ Creșterea coeziunii sociale a cetățenilor 

■ Participarea cetățenilor la procesul decizional din administrația locală 

     Nivel tactic 

● Strategii instituționale:  

◊ Ocrotirea sănătății populației;  

◊ Educație și învățământ;  

◊ Asistență socială;  

◊ Cultură, artă, sport;  

◊ Siguranța cetățeanului; 

● Acțiune socială în parteneriat:  

◊ Condiții de locuit, 

◊ Asigurarea accesului de informații, 

◊ Petrecerea timpului liber 

● Ajutor social legal:  

□ Persoane defavorizate,  

□ Familii cu venituri mici 

     Nivel de proiecte 

○ * * * 

Puterea comunei      Nivel strategic  

■ Creșterea puterii sociale a comunei 

      Nivel tactic 

● Dezvoltarea infrastructurilor urbane vitale:  

◊ Electricitate;  

◊ Apă; 

◊ Canalizare;  

◊ Gaze combustibile; 
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 ● Dezvoltarea infrastructurii de comunicații:  

◊ Telefonie;  

◊ Televiziune;  

◊ Internet; 

     Nivel proiecte 

○ * * * 

Dezvoltarea 

durabilă  

     Nivel strategic: 

■ Minime probleme sociale 

     Nivel tactic 

● Sistem integrat de asistență socială;  

● Programe educaționale concertate; 

● Cetățenie (civism, valori); 

● Modalități de exprimare pentru fiecare cetățean; 

● Comunicare eficienta administrație – cetățean; 

     Nivel proiecte 

○ * * * 

Obiective cadru - 

calitativ 

● Aliniere la standarde sociale europene, integrare și valorizare comunitară și 

individuală: sănătate, educație, cultură; 

 

 

II. Domeniul Economic: 

 

○●○ Potențialul sectorial 

 

8. Industrie 

● Activitatea industrială este determinantă în producerea de valoare adăugată și poate fi 

dezvoltată în comună pentru valorificarea resurselor locale și zonale. De aceea promovarea 

spiritului antreprenorial și dezvoltarea activităților productive constituie priorități în 

dezvoltarea comunei. 

● Se va delimita prin PUZ o arie de dezvoltare a activităților economice și se va asigura 

infrastructura de acces și de utilități (de tip parc industrial).  

● Atragerea firmelor de consultanță în managementul afacerilor pentru crearea unor activități 

economice performante. 

 

9. Agricultură 

● Valorificarea potențialului local agricol prin crearea unei activități complexe de agricultură 

ecologică performantă cu tehnologie avansată pe terenurile agricole pe specii rezistente la 

temperaturi reduse: regenerare, permacultură; 

● Dezvoltarea activităților zootehnice, horticole etc. Ameliorarea raselor ți soiurilor; 

● Amenajări: Valorificarea de acumulare pentru activități de piscicultură și acvacultură. 

● Promovarea unei politici în domeniul resurselor umane pentru creșterea competențelor 

profesionale în practicarea unei agriculturi performante. 

 

10. Silvicultură 

● Gestionarea durabilă a patrimoniului local silvic prin reîmpădurirea terenurilor amenințate de 
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alunecări. 

● Crearea condițiilor de dezvoltarea activităților de valorificare a resurselor silvice. 

 

11. Comerț și Alimentație publică 

● Promovarea unei politici de dezvoltare a unui comerț civilizat la exigențele prevăzute de lege 

pentru asigurarea consumului populației locale.  

● Încurajarea dezvoltării sectorului de alimentație publică pentru satisfacerea nevoilor locale și 

de tranzit.  

 

12. Servicii 

● Încurajarea dezvoltării serviciilor către populație. 

● Achiziția sau înființarea unor servicii (birouri) de consultanță pentru acoperirea nevoilor de 

competențe în modernizarea vieții economice și sociale. 

 

13. (Agro)turism 

● Construirea unui concept de turism bazat pe atracțiile cu potențial turistic de pe raza comunei;  

● Comuna are un potențial turistic ridicat care poate fi valorificat prin dezvoltarea unor servicii 

de atracție specifice zonei: vânătoare, pescuit sportiv, agrement, drumeții ecvestre etc. 

Integrarea activităților turistice cu cele din municipiul Piatra Neamț și din județul Neamț 

 

14. Construcții  

● Activitatea de construcții are dinamica cea mai ridicată de dezvoltare în România. Pentru 

acoperirea nevoilor de construcții din comună se pot dezvolta activități generatoare de venituri 

locale care pot participa la investițiile care vor și realizate cu ajutorul fondurilor structurale. 

 

●○●  Viziunea strategică a domeniului 

 

Obiective strategice 

/ segment strategic 

Direcții de acțiune 

planuri sociale 

Coeziunea / 

solidaritatea 

cetățenilor  

     Nivel strategic 

■ Creșterea spiritului antreprenorial; 

■ Creșterea numărului de locuri de muncă; 

     Nivel tactic 

● Strategii instituționale:  

◊ Delimitarea zonei de dezvoltare a activităților economice;  

◊ Promovarea serviciilor de consultanță pentru mediul de afaceri;  

◊ Politici fiscale locale relaxate;  

◊ Atragerea investitorilor  

● Promovarea parteneriatelor:  

◊ Constituirea cooperativelor cu scop economic;  

◊ Promovarea parteneriatului public – privat; 

 ◊ Constituirea parteneriatelor pentru valorificarea resurselor silvice; 

● Promovarea potențialului turistic:  

◊ dezvoltarea turismului de agrement;  
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     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Puterea comunei      Nivel strategic 

■ Creșterea puterii economice a comunei prin stimularea și atragerea 

investițiilor publice și private (parteneriate strategice), în scopul creării de noi 

locuri de muncă, în domenii cu potențial local (valorificare și valorizare resurse 

locale - climat de afaceri atractiv); 

     Nivel tactic 

● Parteneriate pe direcții prioritare de dezvoltare economică și de atragere de 

capital (public-privat, administrație locală - administrație județeana și 

regională, înfrățiri cu comune din țările Uniunii Europene); 

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Dezvoltarea 

durabilă  

     Nivel strategic 

■ Minime probleme economice; 

     Nivel tactic 

● Plan de refacere a zonelor afectate și degradate și utilizarea eficientă a 

acestora; 

● Valorificarea resurselor locale regenerabile; 

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Obiective cadru - 

calitativ 

■ Aliniere la standarde economice europene a activităților publice și private 

■ Dezvoltarea de parteneriate durabile cu localități din Comunitatea Europeană 

și din alte țări dezvoltate; 

 

 

III. Domeniul Urbanism 

 

○●○ Potențialul sectorial 

 

15. Managementul teritoriului 

● Întreg teritoriul comunei constituie o resursă pe care administrația locală trebuie să o 

valorifice în interesul comunității.  

● Prin managementul teritoriului se creează o viziune globală de valorificare a terenurilor în 

funcție de caracteristicile pozitive și negative ale acestora pentru o destinație sau alta; 

 

16. PUG + PUZ 

● Planurile de urbanism constituie o planificare în amenajarea teritoriului ca o componentă 

fundamentală a managementului teritoriului. Este important de actualizat aceste planuri pentru 

a se răspunde exigențelor de investiție și aplicare a proiectelor de finanțare; 

 

17. Amenajarea teritoriului  

● O parte din terenurile comunei sunt afectate de factori agresivi antropici și naturali. Pentru o 

bună valorificare a lor și pentru a se crea condițiile dezvoltare a unor activități performante. 
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●○●  Viziunea strategică a domeniului 

 

Obiective strategice 

/ segment strategic 

Direcții de acțiune 

planuri sociale 

Coeziunea / 

solidaritatea 

cetățenilor  

     Nivel strategic 

■ Politici ale teritoriului în favoarea cetățenilor aplicate pe constrângerile 

legate de necesitatea dezvoltării rapide și planificate a comunei; 

     Nivel tactic 

● Respectarea principiului proprietății; 

● Creșterea încrederii pentru punerea terenurilor în comun pentru proiecte 

economice durabile;  

● Planificarea teritoriului pentru dezvoltare pentru a se elimina elementele de 

risc social, economic, ecologic și tehnologic; 

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Puterea comunei      Nivel strategic 

■ Valoare ridicată a comunei;   

     Nivel tactic 

● Zonarea teritoriului comunei pentru creșterea potențialului de valorificare; 

Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Dezvoltarea 

durabilă  

     Nivel strategic 

■ Valorificarea teritoriului ca resursă; 

     Nivel tactic 

● Optimizarea destinațiilor teritoriului pe termene variabile pentru o 

valorificare eficientă și eficace; 

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Obiective cadru - 

calitativ 

■ Aliniere la standarde europene de amenajare a teritoriului 

  

 

 

IV. Domeniul Mediul înconjurător 

 

○●○ Potențialul sectorial 

 

18. Calitatea mediului (apă, aer, sol) 

● Nivelul redus de poluare a zonei poate constitui un atu pentru atragerea investițiilor. Totuși, 

analizele apei freatice arată depășirea concentrației minime admise de nitriți. 

● Este necesară o monitorizare strictă a gradului de poluare a solului, apei, aerului simultan cu 

derularea unor acțiuni de stopare a acestea și de restaurare ecologică. 

● Una din principalele surse de poluare o constituie depozitarea necorespunzătoare a gunoiului 

de deșeurilor menajere care afectează solul și apa.  
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19. Protecția sănătății umane 

● Protecția sănătății umane cuprinde alături de actul medical, un complex de acțiuni pentru 

evitarea contactului ființei umane cu agenți agresivi pentru sănătate: modul de viață, natura 

alimentelor consumate, expunerea la poluare și la stres, condițiile de locuit, condițiile 

ergonomice de lucru, activități de socializare precum și educație pentru o igienă strictă 

constituie elementele cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită și să se caute soluții 

pentru atenuarea impactului la nivelul organismului uman.  

● Actuala pandemie Covid 19 creează provocări de gestionare: protecție individuală, protecție 

semenilor și, mai ales, vaccinarea. Este necesar să se respecte condițiile de limitare a 

multiplicării și expansiunii virusului înainte de a produce mutații care să-i mărească rezistența 

la tratamente.   

 

20. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

● Șansa de dezvoltare a comunei Mărgineni o constituie valorificarea durabilă a resurselor de care 

dispune. Cândva, pe vremea obștilor, exista o practică foarte strictă de gestionare a resurselor. 

Atunci funcționa un sistem închis de supraviețuire care permitea dezvoltarea comunităților. 

● În prezent, o parte din aceste practici trebuie reluate, în condițiile unui sistem deschis pentru 

a se asigura accesul la resurse și pentru generațiile viitoare, odată cu satisfacerea nevoilor 

celei actuale. 

● Metodele propuse cu 10 – 15 ani în urmă nu au dat rezultate; s-a înregistrat o degradare lentă 

a fertilității solului. S-au pus la punct ale metode de a amplifica producția de biomasă pe metru 

pătrat suprafață iradiată natural de către soare. 

● Comuna Mărgineni are un potențial deosebit de dezvoltare durabilă pentru realizarea de 

bunuri de consum și energie necesară nevoilor comunității. Pentru realizarea acestei aspirații 

este necesară o integrare complexă a mai multor tipuri de activități: culturi agricole și silvice, 

valorificarea resurselor locale, transformări chimice și separarea componentelor utile…    

 

21. Managementul integrat al deșeurilor 

● În prezent principala „producție” umană o constituie emisia de deșeuri menajere care ridică 

probleme deosebit de dificile edililor. S-au mobilizat importante resurse pentru a se găsi soluții 

de reintegrare post-utilizare a bunurilor și deșeurilor. 

● Pentru comuna Mărgineni soluția de gestionare a deșeurilor menajere o constituie participarea 

la programul județean integrat de precolectare selectivă și transmitere către punctele de preluare.  

● Pentru aceasta este nevoie de organizarea sistemului de colectare și formare deprinderilor 

cetățenilor pentru conformare la restricțiile de selectare, depozitare, transport etc. Un element 

important îl constituie aplicarea proiectului zonal de management integrat al deșeurilor 

 

●○●  Viziunea strategică a domeniului 

 

Obiective strategice 

/ segment strategic 

Direcții de acțiune 

planuri sociale 

Coeziunea / 

solidaritatea 

cetățenilor  

     Nivel strategic 

■ Creșterea coeziunii ecologice a cetățenilor; 

■ Sistem integrat de dezvoltare locală; 
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     Nivel tactic 

● Controlul emisiilor poluante; 

● Valorificarea resurselor naturale regenerabile; 

● Epurarea apelor menajere; 

● Managementul deșeurilor menajere solide; 

Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Puterea comunei      Nivel strategic 

■ Echilibru între activități antropice și poluare; 

■ Conservarea biodiversității și protecția naturii; 

     Nivel tactic 

● Amenajarea ecologică a teritoriului comunei;  

● Valorificarea a potențialului natural local în dezvoltarea agrementului. 

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Dezvoltarea 

durabilă  

     Nivel strategic 

■ Minime probleme de mediu; 

■ Crearea sistemelor integrate de implementare a strategiilor sectoriale; 

     Nivel tactic 

● Dezvoltarea activităților economice nepoluante; 

● Gestionarea resurselor regenerabile locale; 

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Obiective cadru - 

calitativ 

■ Aliniere la principii, standarde de mediu europene;  

■ Respectarea legislației ecologice. Calitate în ecosisteme; 

■ Sprijinul inițiativelor locale privind conservarea și protecția mediului;  

■ Armonizarea cerințelor de mediu cu resursele economice și situația socială 

specifică; 

 

 

V. Domeniul Infrastructură 

 

○●○ Potențialul sectorial 

 

22. Tehnico-edilitar (apă, canal) 

● Rețelele edilitare de apă potabilă și apă menajeră, precum și stația de epurare vor deveni 

indispensabile în așezările localitățile țării. Completarea acestora în comuna Mărgineni permite 

îndeplinirea și a altor obiective sectoriale: siguranța populației, echilibru ecologic, stoparea 

poluării, dezvoltarea unor activități de producție etc.    

 

23. Energetică 

● Standardul de viață vizat de statutul de cetățean european presupune acces la vectorii de 

resurse energetice. Rețeaua de energie electrică și rețeaua de gaze combustibile au devenit 

emblematice. Este necesară introducerea rețelei de gaz metan pentru ca toți cetățenii comunei 

să beneficieze de acest confort. 
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● Se au în vedere și celelalte variante de accesare a energiei: GPL, CLU, carburant auto, dar și 

sursele neconvenționale: biomasă (biogaz, gazeificare, biodiesel), solar termic, solar 

fotovoltaic, eolian etc.  

 

24. Spații verzi 

● Amenajarea de spații verzi asigură un aspect estetic comunei, dar și un element de echilibru 

și confort pentru locuitori și vizitatori. În plus, spațiile verzi contribuie la realizarea echilibrului 

ecologic. Pledoarie pentru home garden (grădinuța din fața casei) 

● Pentru centrul comuna Mărgineni se prevede realizarea unui nou concept pentru centrul 

civic în care nu vor lipsi spațiile verzi;  

 

25. Stabilizare terenuri 

● Acest sector completează preocupările administrației pentru siguranța vieții locuitorilor 

comunei în toate cartierele. Se au în vedere fluctuațiile mari de debit în cazul unor precipitații 

abundente care se manifestă frecvent pe pâraiele din zonă și care provoacă importante fenomene 

de eroziune și surpare. 

 

26. Rețea de transport 

● Pentru facilitarea circulației comuna dispune de o rețea de drumuri de acces și de străzi. 

Este necesar ca acestea să fie menținute în stare bună pentru confortul și siguranța circulației.  

● Asfaltarea este necesară pe drumurile de acces în sate și pe ulițe.  

● Este necesară crearea de noi deschideri de acces comună: drumul de la Mărgineni spre Traian  

– Zănești; drumul de la Hârțești spre Goșman; drumul de la Itrinești la Hârtop; 

 

27. Administrația publică și societatea civilă 

● Întărirea instituțională este stringentă. Sunt necesare investiții în sediu pentru primărie, postul 

de poliție, formația civilă de pompieri, spital ... 

● Este necesară dotarea cu mijloacele logistice de realizare a actului de administrație publică: 

tehnică de calcul, comunicare ... 

● Pentru participare la administrarea comunei și asigurarea transparenței actului administrativ 

este necesară înființarea organizațiilor neguvernamentale conform legii 26/2000.   

 

●○●  Viziunea strategică a domeniului 

 

Obiective strategice 

/ segment strategic 

Direcții de acțiune 

planuri sociale 

Coeziunea / 

solidaritatea 

cetățenilor  

     Nivel strategic 

■ Asigurarea satisfacerii nevoilor de confort și civilizație 

     Nivel tactic 

● Elaborarea programului de conformare cu privire la dezvoltarea comunității 

în condiții de securitate și libertate 

● Stabilirea priorităților în satisfacerea nevoilor de confort și civilizație pentru 

cetățenii comunei 

● optimizarea modului de comunicare administrație - cetățeni - societate civilă  
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     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Puterea comunei      Nivel strategic 

■ Nivel ridicat de civilizație în comunitate 

     Nivel tactic 

● Rețele de utilități stabile pentru deservirea cetățenilor și pentru o viață sigură 

● Crearea unor mecanisme de răspuns pentru o evaluare rapidă a impactului 

actului administrativ și optimizarea coordonatelor de dezvoltare locală  

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Dezvoltarea 

durabilă  

     Nivel strategic 

■ Optimizarea raportului nevoi / resurse 

     Nivel tactic 

● Soluții pentru valorificarea resurselor și atu-urilor locale 

● Crearea unei autonomii în dezvoltarea locală   

     Nivel proiecte 

○ * * * (portofoliu) 

Obiective cadru - 

calitativ 

■ Aliniere la standarde europene de civilizație 

■ Eliminarea disparităților de confort între localitățile țării 

* * * - În tabelele de mai sus nivelul proiectelor nu a fost completat deoarece el face obiectul unui 

capitol separat - portofoliul. 
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Proiecția financiară  

 

Proiecția financiară se face în baza prezentării bugetului local anual în perioada 2021 - 2030, 

pentru estimarea resurselor financiare, în scopul fixării cât mai corecte a potențialului financiar de 

realizare a programelor, sub-programelor si proiectelor. 

În acest sens, se prezintă pe scurt o structură a veniturilor fiscale și a cheltuielilor bugetare după 

destinația lor, astfel încât autoritatea locală să aibă o imagine cât mai corectă asupra modalității de 

realizare a programelor, sub-programelor și proiectelor. Întrucât resursele financiare la nivel local 

sunt limitate, prin această proiecție financiară se va ține cont de faptul că nu toate proiectele trebuie 

finanțate de la bugetul local sau bugetul central, ori cu garanția de la bugetul statului sau prin 

împrumut intern / extern.  

Totodată, se va lua în considerare cu această ocazie că, la nivel local este necesară o ierarhizare 

a proiectelor. De exemplu, pentru sistematizarea centrului comunei, nu este obligatoriu ca o autoritate 

locală să se angajeze financiar. În schimb, autoritatea locală poate elabora un program privind 

sistematizarea, însoțit de reglementări pentru a atrage resurse din sectorul privat (acesta din urmă 

fiind angajat pe proiecte specifice ca parte din programul amintit). Dacă totuși se angajează financiar, 

autoritatea locală va prevedea sumele ce se alocă de la buget pe proiecte (posibil pentru reabilitarea 

infrastructurii zonei). 

Pentru anul 2020 se pot prezenta elemente de management financiar de tip management pe 

bugete. Începând cu anul 2021 se pot prevedea elemente de management pe proiecte. 



Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

45 

 

Structura veniturilor fiscale și a cheltuielilor bugetare 

 

O structură a veniturilor și cheltuielilor bugetare 2020 este prezentată în continuare  

Denumire indicator 
Buget 2020 

Propus 

Buget 2020 

Executat 

VENITURI TOTALE   

0102. Total venituri 6.827.000 7.580.000 

03.02 Impozit pe venit 3.000,00 3.000 

04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit 766.000 1.152.000 

07.02 Impozite și taxe proprietate  360.000 360.000 

11.02 Sume defalcate din TVA 2.813.000 3.180.000 

16.02 Taxe de utilizare a bunurilor 90.000 90.000 

18.02 Alte impozite și taxe fiscale 3.000 3.000 

30.02 Venituri din proprietate (concesiuni) 128.000 128.000 

33.02 Venituri din prestări servicii și alte activități   

34.02 Venituri din taxe administrative 10.000 10.000 

35.02 Amenzi, penalități, confiscări 80.000 80.000 

36.02 Diverse venituri 60.000 60.000 

37.02. Transferuri voluntare   

42.02 Subvenții de la bugetul de stat 2.386.000 2.386.000 

43.02 Subvenții de la alte administrații 128.000 128.000 

CHELTUIELI TOTALE   

50.02 Total cheltuieli 8.376.000 9.129.000 

51.02 Autorități publice și acțiuni externe  1.828.000 1.805.000 

54.02 Alte servicii publice generale,  120.000 120.000 

56.02 Transferuri cu caracter general 264.000 264.000 

61.02 Ordine publică și siguranță națională  100.000 234.000 

65.02 Învățământ  330.000 614.000 

67.02 Cultură, recreere și religie 573.000 365.000 

68.02 Asigurări și asistență socială  608.000 602.000 

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 983.000 1.393.000 

74.02 Protecția mediului  464.000 602.000 

80.02 Acțiuni generale economice   

83.02 Agricultură, Silvicultură, Vânătoare 60.000 60.000 

84.02 Transport  3.046.000 3.046.000 
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7. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PE SECTOARE DE ACTIVITATE ȘI PE DOMENII 

 

Poz. 

pr. 
Tema (scopul) proiectului 

Perioada de realizare 

Resurse necesare 
Rezultate estimate Responsabil 

0 1 2 3 4 

 

I. Domeniul SOCIAL 

 

1. Sectorul CULTURĂ ȘI TRADIȚIE 

0 1 2 3 4 

01.001 Reabilitarea sediului Căminului Cultural din Mărgineni 

Fonduri locale Fonduri 

guvernamentale – 

Ministerul Culturii 

Împrumuturi  

POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane PNDR 

– măsura 322 

Europa pentru cetățeni 

GAL Drumurile Bistriței 

EUROPA CREATIVĂ 

2021 – 2027, 

Subprogramul Cultura 

Programul RO-CULTURA 

Granturile SEE 

• Cămin modernizat Cămin cultural 

01.002 
Dotări corespunzătoare pentru căminul cultural pentru 

activități artistice și culturale 
• Cămin funcțional Cămin cultural 

01.003 
Reabilitarea și îmbogățirea fondului de carte a bibliotecii 

comunale 

• Creșterea atractivității bibliotecii pentru 

cititorii tineri și adulți 
Biblioteca 

01.004 
Completarea dotărilor pentru accesarea  patrimoniului 

mondial de cunoștințe (pe diferite tipuri de suport); IT&C. 

• Creșterea atractivității bibliotecii pentru 

cititorii tineri și adulți 
Bibliotecă 

01.005 
Implicarea cultelor în dezvoltarea vieții spirituale și 

sociale a comunei 

• Constituirea unui ONG pe probleme 

sociale 

• Activarea vieții sociale a comunei 

Cele 5 biserici 

01.006 
Participare la un program de instruire cu privire la metode 

noi de management în cultură 

• 4 - 6 persoane instruite pentru 

administrarea activităților culturale 

Firme de instruire 

resurse umane  

01.007 

Organizare unui festival în timpul sărbătorilor de iarnă 

(tradiții și obiceiuri) 

 

• Păstrarea patrimoniului imaterial local  

Primăria 

Societatea civilă 

Cetățenii 

01.008 Parteneriate europene 
•Proiecte europene de cooperare  

în sectoarele culturale și creative. 

Primăria 

Cămin cultural 

Biblioteca 

Societatea civilă 
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2. Sectorul ARTĂ 

0 1 2 3 4 

02.009 
Activarea elementelor de artă tradițională (atragere de 

fonduri, management al afacerilor etc.); 

Alocări bugetare 

Resurse proprii 

GAL Drumurile Bistriței 

EUROPA CREATIVĂ 

2021 – 2027, 

Subprogramul Cultură 

Programul RO-CULTURA 

Granturile SEE 

• Contribuții culturale locale ONG 

02.010 
Identificarea și cultivarea talentelor artistice locale. 

Consiliere pentru inițierea unei cariere artistice; 

• Punerea în valoare a talentelor native 

locale; 
Școala 

 

3. Sectorul EDUCAȚIE 

0 1 2 3 4 

03.011 
Continuarea reabilitării clădirilor componente ale școlii: 

anvelopare, acoperiș,  toalete… 
Fonduri locale  

Fonduri guvernamentale – 

Ministerul Educației și 

Cercetării  

Împrumuturi  

POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane  

PO Regional – axa 3 

PNDR‐ măsura 322 

Programul ERASMUS+ 

Granturile SEE și 

norvegiene 2014-2021 

Programul CETĂȚENI, 

EGALITATE, DREPTURI 

ȘI VALORI 

• Clădiri modernizate și dotate pentru 

educație de calitate 
Școala 

03.012 

Construirea unei săli de sport în satul Mărgineni  

(în prezent sala de sport a școlii este improvizată din două 

săli de clasă) 

• Spații amenajate adecvat pentru sport Școala 

03.013 Reabilitarea terenului de sport la Școala Mărgineni • Spații amenajate adecvat pentru sport Școala 

03.014 
Înființarea unor forme de învățământ pentru adulți cu 

profil specific dezvoltării rurale 

• Formare profesională pentru nevoi 

locale 
Școala 

03.015 
Modernizarea sistemului educativ pentru eficientizarea 

procesului de învățământ 
• Modernizarea sistemului educativ Școala 

03.016 
Schimburi de experiență cu școli din Uniunea Europeană 

pentru modernizarea programului educațional 
• Îmbunătățirea metodelor educaționale Școala 

03.017 
Inițierea elevilor și cadrelor didactice în programe 

educative de interes comunitar: ecologic, social ... 
• Antrenarea tinerilor în viața socială Școala 

03.018 
Dezvoltarea conceptelor de laboratoare și ateliere școlare 

pe profiluri practice: culinar, artizanal, informatică, CDI 

• Formare profesională pentru nevoi 

locale 
Școală 

03.019 
Sprijinirea preotului din Hoisești pentru susținerea 

activităților de educare a tinerilor prin tabără rurală 

• Completarea educației într-un mediu 

extrașcolar 
Societatea civilă 
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adresată elevilor din comună.  

03.020 
Îmbogățirea periodică a fondului de carte al bibliotecilor 

școlare 
 

• Modernizarea sistemului educativ 
Școală 

Societatea civilă 

03.021 Amenajare si dotare laboratoare școlare • Îmbunătățirea metodelor educaționale 
Școală 

Societatea civilă 

 

4. Sectorul ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

0 1 2 3 4 

04.022 
Constituirea unei organizații furnizoare de servicii sociale 

(serviciu al Primăriei) 

Fonduri locale  

Fonduri guvernamentale – 

Ministerul Muncii 

Solidarității Sociale și 

familiei  

Împrumuturi  

POS Dezvoltarea Resurselor 

Umane  

PNDR – măsura 322 

Programul CETĂȚENI, 

EGALITATE, DREPTURI 

ȘI VALORI 

PO Ajutorarea Persoanelor 

Dezavantajate 2014 – 2020 

Programul ERASMUS+ 

• Îmbunătățirea asistenței sociale Consiliul local 

04.023 
Asistare socială a persoanelor sărace pentru integrare în 

viața activă;   

• Eficientizarea integrativă a asistenței 

sociale 

Primăria 

Societatea civilă 

04.024 Construirea unui Centru de zi pentru persoane în vârstă 
• Prevenirea marginalizării 

persoanelor în vârstă 

Primăria 

Societatea civilă 

04.025 Înființarea unei Cantine sociale pentru săraci 

• Îmbunătățirea vieții și stării de 

sănătate a locuitorilor săraci ai 

comunei 

Primăria 

Societatea civilă 

04.026 
Supravegherea și integrarea socială a copiilor cu părinți 

plecați la lucru în străinătate 

• Stabilitate emoțională și educativă a 

tinerei generații în tranziție 

Primăria 

Societatea civilă 

04.027 
Implementarea de activități de combatere a sărăciei si 

excluziunii sociale 
• Îmbunătățirea asistenței sociale 

Primăria 

Societatea civilă 

04.028 
Campanii de conștientizare a populației cu privire la 

necesitatea serviciilor de asistenta sociala 
• Îmbunătățirea asistenței sociale 

Primăria 

Societatea civilă 

04.029 
Delegarea administrării serviciilor sociale către alți actori 

locali (parohii, ONG-uri, etc.). 

• Îmbunătățirea asistenței sociale. 

Parteneriat public-privat 

Primăria 

Societatea civilă 

04.030 Înființare cabinet pentru asistență comunitară • Îmbunătățirea asistenței sociale 
Primăria 

Societatea civilă 
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5. Sectorul SĂNĂTATE 

0 1 2 3 4 

05.031 

Modernizarea Dispensarului local care găzduiește 

cabinetele de medicina de familie, cabinetul stomatologic 

și farmacia  

Fonduri locale Fonduri 

guvernamentale – 

Ministerul Sănătății 

Împrumuturi PNDR – 

măsura 322 

Granturile SEE și 

norvegiene 2014-2021 

Programul ERASMUS+ 

• Creșterea performanței actului 

medical  
Dispensar 

05.032 
Dotarea cabinetelor medicale cu echipamente performante 

de investigare 

• Creșterea performanței actului 

medical 
Dispensar 

05.033 Dotarea cabinetului stomatologic 
• Creșterea performanței actului 

medical  
Dispensar 

05.034 Dezvoltarea sectorului farmaceutic 
• Creșterea operativității în actul 

medical 
Farmacie 

05.035 

Elaborarea unui program de monitorizare a calității apelor 

de la sursele de apă subterane și de suprafață de pe 

teritoriul comunei 

• Asigurarea sănătății populației  Consiliul local 

05.036 
Program asistență pentru asigurarea securității umane față 

de expunerea la riscul de îmbolnăvire (COVID) 

• Îmbunătățirea vieții și stării de 

sănătate a locuitorilor comunei 

Dispensar 

Consiliu local 

05.037 
Organizarea unui program de asistență a persoanelor cu 

boli incurabile din comună 

• Îmbunătățirea vieții și stării de 

sănătate a locuitorilor comunei 

Dispensar 

Consiliul local 

05.038 Program educativ pentru stimularea creșterii demografice • Ameliorarea natalității 
Dispensar 

Societatea civilă 

05.039 Organizare sesiuni de informare si educare a populației 
• Îmbunătățirea vieții și stării de 

sănătate a locuitorilor comunei 

Dispensar 

Consiliul local 

Societatea civilă 

 

6. Sectorul ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

0 1 2 3 4 

06.040 

Elaborarea și actualizarea periodică a planului de acțiune 

pentru situații de urgență (calamități: inundații, cutremur, 

alunecări de teren, incendii etc.) 
Fonduri proprii 

Fonduri atrase 

• Instrument operativ de intervenție în situații 

speciale 
Primărie 

06.041 
Completări și dotări pentru eficientizarea intervențiilor de 

urgență; 

• Creșterea siguranței persoanei la manifestări 

violente ale naturii 

Primăria 

Consiliul local 
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06.042 
Organizarea sistemului de pază obiective publice și 

obștească și de supraveghere; 
• Creșterea siguranței persoanei și comunității 

Politie 

Consiliul local 

06.043 
Organizarea unei campanii de educație a populației în 

spiritul respectării legii; 

• Conștientizare la nivelul comunității a 

nevoii și obligației de respectare a legii 

Consiliul Local 

Societatea civilă 

 

7. Sectorul CONDIȚII DE LOCUIT 

0 1 2 3 4 

07.044 
Parcelare și alocare teren de construcții pentru familii 

tinere 

Fonduri proprii 

Fonduri atrase 

Programul ERASMUS+ 

• Asigurarea standardelor de locuit 

pentru unele categorii de locuitori  

Instituții interesate 

Cetățeni interesați 

07.045 
Parcelare și alocare teren de construcții de vile și case în 

regim privat 

• Asigurarea standardelor de locuit 

pentru unele categorii de locuitori  
Serviciu autorizări 

07.046 
Aplicarea Codului construcțiilor privind locuințele 

(reabilitarea celor vechi și construirea altora noi)  
• Asigurarea siguranței în construcții Constructori 

07.047 
Acțiune educativă de conștientizare a locuitorilor cu 

privire la exigențele condițiilor de locuit 

• Conștientizare nevoii de a adopta 

condițiile de confort în locuințe 

Dispensarul uman 

Societatea civilă 

07.048 
Promovarea unei politici de urbanism moderne pentru un 

standard înalt al condițiilor de locuit    

• Estetică urbană,  

• Siguranță urbană 
Primăria - urbanism 

 

 

II. Domeniul ECONOMIC 

 

8. Sectorul INDUSTRIE 

0 1 2 3 4 

08.049 

Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea 

unor activități de producție pentru valorificarea resurselor 

locale 
Fonduri locale Fonduri 

guvernamentale – 

ANIMMC 

GAL Drumurile Bistriței 

Programul 

ERASMUS+ 

• Punerea în practică a oportunităților de 

valorificare a potențialului economic local  
Întreprinzători  

08.050 

Fixarea prin PUZ a unei zone de intravilan destinate 

amplasamentelor industriale, asigurarea cu utilități și căi 

de acces (Locul „Stațiunea de cercetare”, 27 ha); 

• Punerea în practică a oportunităților de 

valorificare a potențialului economic local 
Întreprinzători  

08.051 
Sprijinirea mediului de afaceri local pentru accesarea de 

fonduri în vederea dezvoltării afacerilor și creșterii 

• Punerea în practică a oportunităților de 

valorificare a potențialului economic local 
Întreprinzători  
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competitivității economice  

08.052 
Înființarea unei fabrici de prelucrare a laptelui și 

dezvoltarea rețelei de colectare 

• Punerea în practică a oportunităților de 

valorificare a potențialului economic local 

Întreprinzători  

Proprietari de vaci, 

oi, capre 

08.053 
Proiecte de formare a resurselor umane competitive pentru 

dezvoltarea activităților economice 

• Creșterea calificării în realizarea de 

produse și servicii necesare pieței 

Întreprinzători  

Organizatori de 

cursuri 

08.054 
Atragerea de investitori privați dispuși să investească în 

activități industriale; 

• Punerea în practică a oportunităților de 

valorificare a potențialului economic local 

Consiliul local 

Întreprinzători 

08.055 Asigurarea cu utilități și căi de acces. 
• Punerea în practică a oportunităților de 

valorificare a potențialului economic local 

Consiliul local 

Întreprinzători 

 

9. Sectorul AGRICULTURĂ 

0 1 2 3 4 

09.056 
Organizarea de exploatații agricole pentru culturi 

performante; Fonduri locale  

Fonduri guvernamentale 

– ANIMMC  

Fonduri private 

Împrumuturi  

PNDR – 

măsura 312,  

măsura 142,  

măsura 125,  

măsura 112, 

măsura 121,  

măsura 123, 

măsura 221 

GAL Drumurile Bistriței 

ORIZONT EUROPA 

Programul ERASMUS+ 

• Concentrarea terenului agricol pentru o 

exploatare cât mai eficientă  

Proprietari de 

terenuri agricole 

09.057 
Aplicații de agricultură biologică pentru valorificarea 

potențialului de fertilitate a solului; 

• Apelarea la tehnologii de cultură și la 

material biologic performant 

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.058 
Amenajări de luciu de apă pentru piscicultură și 

acvacultură; 

• Reabilitarea agricolă a terenurilor 

mlăștinoase și a bahnelor 

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.059 Reabilitare pășuni și fânețe;  
• Mărirea potențialului productiv a 

fânețelor și pășunilor  

Proprietarii de 

pășuni și fânețe 

09.060 Înființarea de crescătorii de bovine de mare performanță; 
• Creșterea producției de lapte în 

condițiile îndeplinirii exigențelor  

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.061 Înființarea de crescătorii de păsări de apă (rațe, gâște); 
• Crearea și dezvoltarea unui sector de 

producție de carne albă 

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.062 
Crearea de zone mozaic de cultură în alternanță cu perdele 

de pădure; 

• Valorificarea terenurilor odată cu 

menținea unui echilibru ecologic 

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.063 

Dezvoltarea de activități generatoare de venituri de natură 

agricolă (crescătorii ce melci, ciuperci, viermi de mătase, 

struți, prepelițe); 

• Crearea unor oportunități de activități 

economice agricole neconsacrate 

tradițional 

Întreprinzătorii din 

agricultură 
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09.064 
Înființarea de livezi de pomi fructiferi și arbuști (20 ha: 

măr, prun, păr, cireș, nuc, afin, cătină, nuc); 

• Crearea și dezvoltarea sectorului 

horticol cu tehnologie performantă 

Proprietarii de 

terenuri agricole 

09.065 
Promovarea unei politici de culturi agricole care să 

conducă la valorificarea nealimentară a biomasei; 

• Crearea și dezvoltarea sectorului de 

culturi de plante tehnice pentru 

prelucrare industrială 

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.066 
Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor 

umane care lucrează în agricultură; 

• Forță de muncă calificată pentru a 

practică o agricultură performantă 

Organizatori de 

cursuri 

Asociațiile agricole 

09.067 

Dezvoltarea unor interfețe de preluare operativă a 

recoltelor agricole pentru valorificare: centre de predare / 

preluare / depozitare; 

 

• Asigurarea îndeplinirii standardelor de 

siguranță alimentară; 

Întreprinzătorii din 

sectorul comercial 

09.068 Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii; 

• Asigurarea bazei de mecanizare pentru 

lucrările agricole și de prelucrare primară 

a produselor 

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.069 
Construirea de sere și solarii pentru agricultură 

performantă (1 ha extindere); 

• Crearea și dezvoltarea sectorului 

agricol cu tehnologie performantă 

Întreprinzătorii din 

agricultură 

09.070 
Dezvoltarea sectorului apicol în corelare cu exigențele 

ecologice impuse produselor sale; 

• Dezvoltarea sectorului apicol (miere și 

produse apicole) la exigențele europene 

de consum 

Întreprinzători 

 

10. Sectorul SILVICULTURĂ 

0 1 2 3 4 

10.071 
Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă 

pentru valorificare energetică 

Fonduri locale  

Fonduri guvernamentale 

– ANIMMC  

Fonduri private 

Împrumuturi  

PNDR – 

măsura 312,  

măsura 142,  

măsura 125,  

• Valorificarea terenurilor improprii 

agriculturii 

• Asigurarea nevoilor energetice 

locale 

Proprietari de terenuri 

10.072 
Înființarea de păduri în sistem mozaic 10 ha; punerea în 

valoare a salcâmului;  

• Stabilizare climatică;  

• Politici de restaurare ecologică; 
Proprietari de terenuri 

10.073 Împădurirea a terenului expus la alunecări 
• Dezvoltarea sectorului silvic;  

• Politicii de restaurare ecologică; 
Proprietari de terenuri 

10.074 Dezvoltarea potențialului cinegetic • Dezvoltarea biodiversității; Proprietari de terenuri 
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măsura 112, 

măsura 121,  

măsura 123, 

măsura 221 

GAL Drumurile Bistriței 

ORIZONT EUROPA 

• Creșterea potențialului turistic; 

 

11. Sectorul COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

0 1 2 3 4 

11.075 Îndeplinirea standardelor de securitate 
Fonduri locale  

Fonduri guvernamentale– 

ANIMMC  

Fonduri private 

Împrumuturi  

POS DRU – axa 5,  

DMI 5.2  

PNDR – măsura 312 

• Constituirea unor servicii comerciale 

moderne  
Întreprinzători 

11.076 Înființarea unor spații comerciale de alimentație publică 
• Dezvoltarea sectorului de alimentație 

publică pe principii tradiționale 
Întreprinzători 

11.077 Alinierea activităților comerciale la standardele aprobate; 
• Constituirea unor servicii comerciale 

moderne 
Întreprinzători 

 

12. Sectorul SERVICII 

0 1 2 3 4 

12.078 
Dezvoltarea sectorului de servicii către populație: frizerie, 

coafor, croitorie, cizmărie etc.  
Fonduri locale Fonduri 

guvernamentale– 

ANIMMC  

Fonduri private 

Împrumuturi  

POS DRU– axa 5, DMI 

5.2  

PNDR – măsura 312 

Programul ERASMUS+ 

• Dezvoltarea serviciilor locale 

pentru populație 
Întreprinzători 

12.079 Modernizarea dispensarului veterinar 
• Supravegherea stării de sănătate 

a animalelor 

Întreprinzători  

Societatea civilă 

12.080 
Program de conștientizare a populației pentru creșterea 

exigențelor de a beneficia de servicii de calitate   
• Educarea consumului Societatea civilă 

12.081 
Punct de informare a populației cu privire la legislația 

europeana. 

• Dezvoltarea serviciilor locale 

pentru populație 

Întreprinzători  

Societatea civilă 

12.082 Cabinet servicii juridice si notariale; 
• Dezvoltarea serviciilor locale 

pentru populație 

Întreprinzători  

Societatea civilă 
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13. Sectorul (AGRO)TURISM 

0 1 2 3 4 

13.083 
Deschiderea unor centre de atracție turistică bazate pe 

particularități locale: naturale, istorice, culturale  

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri private 

Împrumuturi 

PNDR – măsura 

313 

POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane  

Programul 

ERASMUS+ 

Granturile SEE si 

norvegiene 2014-

2021 

• Valorificarea potențialului turistic local Întreprinzători 

13.084 

Dezvoltarea altor oportunități complementare pachetului 

turistic: artă tradițională, activități culturale, serbări 

câmpenești; 

• Valorificarea potențialului turistic local Întreprinzători 

13.085 

Înființarea unor activități complementare în sprijinul 

turismului: baze sportive golf, tenis, înot, pescuit, echitație 

etc., vânătoare…  

• Valorificarea potențialului turistic local 

• Fond 33 Mărgineni (cinegetic) 
Consiliul local 

13.086 

Formarea și atragerea resurselor umane competente pentru 

susținerea inițiativelor de turism: lucrător în turism, 

managementul afacerilor; 

• Creșterea profesionalismului în 

furnizarea de servicii turistice și balneare 

Organizatori de 

cursuri pentru adulți 

13.087 
Crearea de parteneriate public – private pentru dezvoltarea 

turismului rural; 

• Creșterea profesionalismului în 

furnizarea de servicii turistice și balneare 

Consiliul local 

Întreprinzători 

Societatea civilă 

13.088 Modernizarea infrastructurii rutiere; 
• Creșterea profesionalismului în 

furnizarea de servicii turistice și balneare 
Consiliul local 

13.089 
Informare permanenta, asistenta si accesarea fondurilor 

interne si externe disponibile; 

• Creșterea profesionalismului în 

furnizarea de servicii turistice și balneare 

Consiliul local 

Societatea civilă 

 

14. Sectorul CONSTRUCȚII 

0 1 2 3 4 

14.090 
Înființarea unor activități generatoare de venituri cu 

specializare în construcții și amenajări funciare 

Resurse proprii 

Fonduri atrase 

• Valorificarea oportunităților de 

dezvoltare a afacerilor în construcții 
Întreprinzători 

14.091 
Atragerea investitorilor pentru construirea de case sau vile 

și scoaterea acestora la vânzare 
• Modernizarea capitalului construit 

Consiliul local 

Întreprinzători 

14.092 
Realizarea unui număr de minimum 10 gospodării ale 

populației locale în sistem integrat specific zonei 

• Modernizarea capitalului construit 

• Bune practici pentru construcții la 

standarde moderne;  

Întreprinzători 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

56 

14.093 
Dezvoltarea firmelor specializate în domeniul 

construcțiilor și a materialelor de construcții 

• Dezvoltare antreprenorială; 

• Flexibilitate pe piața afacerilor 
Întreprinzători 

14.094 
Organizarea unor cursuri de calificare și specializare 

pentru activități de construcții: sculptori în piatră..   

• Personal calificat pentru activități în 

construcții 

Organizatori de 

cursuri 

14.095 
Încurajarea autorizării persoanelor fizice specializate în 

construcții 

• Dezvoltare antreprenorială; 

• Flexibilitate pe piața afacerilor  
Întreprinzători 

 

 

III. Domeniul URBANISM 

 

15. Sectorul MANAGEMENTUL TERITORIULUI 

0 1 2 3 4 

15.096 
Crearea unei mentalități de abordare a vieții sociale și 

economice locale în care teritoriul constituie o resursă 

Resurse proprii 

 

• Atragerea locuitorilor comunei să 

participe la programele și proiectele 

aplicate pe arii mari; 

Consiliul local - 

urbanism și cadastru 

15.097 

Acțiuni de zonare a teritoriului pe criterii de potențial 

economic, social, ecologic, tehnologic și crearea 

conceptelor necesare de valorificare a acestui potențial   

• Studii de oportunitate pentru aplicații 

de valorificare a teritoriului 

Consiliul local - 

urbanism și cadastru 

15.098 
Definitivarea reconstituirii proprietății asupra terenurilor 

și clădirilor 

• Asigurarea condițiilor legale de 

participare la proiecte de finanțare 

Consiliul local - 

urbanism și cadastru 

15.099 
Adoptarea unui concept european de organizare teritorială 

pentru îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare urbană 

• Adoptarea și aplicarea unui Plan local 

de acțiune pentru valorificarea 

potențialului teritorial al comunei 

Consiliul local - 

urbanism și cadastru 

 

16. Sectorul PUG ȘI PUZ 

0 1 2 3 4 

16.100 
Punerea în practică și actualizarea PUG-ului în politica de 

dezvoltare a comunei; Resurse proprii 

Fonduri atrase  

PNDR 

• Instrument elaborat pentru aplicarea 

managementului teritoriului; 
Primăria 

16.101 
Elaborarea de PUZ-uri pentru includerea tuturor 

mențiunilor impuse de dezvoltarea locală; 

• Delimitarea zonelor destinate pentru 

categorii diferențiate de activități 

economice și sociale; 

Primăria 
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17. Sectorul AMENAJAREA TERITORIULUI 

0 1 2 3 4 

17.102 
Abordarea teritoriului comunei ca resursă și valorificarea 

adecvată a potențialului oferit de aceasta 

Resurse proprii 

Fonduri atrase  

PNDR 

• Valorificarea atributelor de teritoriul 

comunei: relief, fertilitate, amplasament  

Consiliul local  

Primăria 

17.103 Amenajarea și stabilizarea albiei pâraielor • Prevenirea riscurilor de calamități 
Consiliul local  

Primăria 

17.104 Stabilizarea terenurilor expuse la alunecări • Prevenirea riscurilor de calamități 
Consiliul local  

Primăria 

17.105 
Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme 

moderne de valorificare și asigurare acces 
• Comasarea terenurilor prin asociere; 

Consiliul local  

Primăria 

17.106 
Activitatea cadastrală de delimitare a teritoriului și 

proprietăților; 

• Bază de date activă - instrument de aplicare 

a politicilor de management al teritoriului 

Consiliul local  

Primăria 

 

 

IV. Domeniul MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

18. Sectorul CALITATEA MEDIULUI (APĂ, AER, SOL) 

0 1 2 3 4 

18.107 
Identificarea surselor de poluare și a stadiului de afectare 

a mediului înconjurător 

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

PNDR – măsura 

322 

• Elaborarea, adoptarea și aplicarea Planului 

local de acțiune pentru protecția mediului 
Primăria 

18.108 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, apei, solului 
• Măsurări periodice ale calității aerului, 

apei, solului  

Primăria 

APM Neamț 

18.109 Soluții de stopare a poluării și de restaurare ecologică 
• Proiecte integrate de amenajare și 

depoluare a unor arii expuse la poluare 
Primăria 

18.110 

Program de conștientizare a populației comunei asupra 

riscurilor de expunere la poluare și a măsurilor de evitare 

a poluării mediului înconjurător 

• Participarea cetățenilor comunei la 

aplicarea măsurilor de protecția mediului 
Primăria 

18.111 
Organizarea societății civile pentru promovarea 

conceptelor ecologice 

• Constituirea unei ONG pentru urmărirea 

problemelor de mediu în comună  
Societatea civilă 

18.112 Conservarea biodiversității floristice și faunistice • Biocenoze salvate Societatea civilă 
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(identificare biocenoze expuse);  

 

19. Sectorul PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII UMANE 

0 1 2 3 4 

19.113 

Program de conștientizare a populației cu privire la 

expunerea agenți nocivi în diferite situații și necesitatea unor 

măsuri drastice de protejare (studiu de caz COVID 19) 
Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

PNDR – măsura 

322 

POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane  

ERASMUS+ 

Granturile SEE si 

norvegiene 2014-

2021 

• Participarea cetățenilor comunei la 

aplicarea măsurilor de protecție a 

sănătății umane 

Primăria 

DSP Neamț 

19.114 
Modernizarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor 

de sănătate la standarde înalte (dotări) 

• Calitate crescută a serviciilor de 

sănătate  

Primăria 

DSP Neamț 

19.115 

Program de educare a populației pentru adoptarea unui 

mod de viață sănătos (alimentație, îmbrăcăminte, condiții 

de locuit, igienă etc.) 

• Crearea unui curent favorabil în rândul 

cetățenilor comunei pentru adoptarea 

unui mod de viață sănătos  

Primăria, Școala 

Direcția de Sănătate 

Publică Neamț 

19.116 
Organizarea societății civile pentru promovarea 

conceptelor moderne de sănătate umană 

• Constituirea unei ONG pentru 

urmărirea problemelor de sănătate 

umană în comună 

Primăria 

Societatea civilă 

19.117 

Implementare unor ore de educație ecologică în grădinițe 

și școli pentru formarea comportamentului și a 

deprinderilor pozitive față de mediu; 

• Crearea unui curent favorabil în rândul 

cetățenilor comunei pentru adoptarea 

unui mod de viață sănătos 

Primăria, Școala 

Direcția de Sănătate 

Publică Neamț 

Societatea civilă 

 

20. Sectorul UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

0 1 2 3 4 

20.118 
Activarea unui Punct de Informare și Promovare a 

conceptului de dezvoltare durabilă  

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

PNDR – măsura 

322 

POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane  

• Crearea unei structuri consultative de 

specialitate pentru promovarea unei 

politici de dezvoltare locală 

Consiliul local 

Firme de consultanță 

în domeniu 

20.119 
Participare la un proiect zonal integrat de valorificare 

durabilă a resurselor naturale 

• Gestionarea resurselor locale 

regenerabile pentru valorificare eficientă 

și durabilitate 

Consiliul local 

Primăria 

20.120 
Desfășurarea unei campanii de conștientizare a populației 

cu privire la gestionarea durabilă a resurselor locale 

• Antrenarea cetățenilor pentru adoptarea 

unui program de gestionare durabilă a 

resurselor locale 

Consiliul local 

Primăria 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

59 

20.121 Valorificarea potențialului turistic 
ERASMUS+ 

Granturile SEE și 

norvegiene 2014-

2021 

Corpul european 

de solidaritate 

• Crearea unui cadru conceptual pentru 

dezvoltarea intensivă a domeniului  

Primăria 

Întreprinzători 

20.122 
Promovarea unei politici de încurajare a activităților de 

exploatare a resurselor regenerabile 

• Politici de compensare a costurilor 

pentru produse realizate din resurse 

regenerabile  

Consiliul local 

Primăria 

20.123 Program de încurajare a activităților economice durabile 

• Înființarea de activități economice 

specializate pe valorificarea resurselor 

regenerabile 

Primăria 

20.124 Valorificarea energetica a resurselor agricole si silvice 

• Înființarea de activități economice 

specializate pe valorificare energetică a 

resurselor regenerabile 

Întreprinzători 

20.125 Conservarea biodiversității ca factor de echilibru ecologic • Valorificarea biocenozelor Întreprinzători 

20.126 Amenajări eoliene 

• Gestionarea resurselor locale 

regenerabile pentru valorificare eficientă 

și durabilitate 

Primăria 

Întreprinzători 

 

21. Sectorul MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

0 1 2 3 4 

21.127 
Activități de educare a populației cu privire la necesitatea 

și modul de gestionare a deșeurilor menajere solide 

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane  

ERASMUS+ 

Grant SEE și 

norvegian 2014-

2021 

Corpul european de 

solidaritate 

• Conformarea cetățenilor la modul de 

colectare selectivă a deșeurilor 
Primăria 

21.128 

Participare la programul județean de gestionare integrată a 

deșeurilor menajere solide: colectare selectivă, stație de 

sortare, transport la platformele menajere stabilite 

• Crearea infrastructurii locale colectare 

și depozitare intermediară a deșeurilor 

solide 

Primăria 

21.129 
Consolidarea infrastructurii locale colectare a deșeurilor 

solide, funcționarea serviciului de salubrizare 

• Păstrarea infrastructurii locale 

colectare a deșeurilor solide 
Primăria 

20.130 
Integrare în Managementul integrat zonal al deșeurilor 

solide 

• Crearea infrastructurii zonale de 

colectare deșeurilor solide 
Primăria 

21.131 
Organizarea societății civile pentru promovarea 

conceptelor moderne gestionare a deșeurilor 

• Participarea cetățenilor comunei la 

aplicarea politicilor de protecția mediului 
Primăria 
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V. Domeniul INFRASTRUCTURĂ 

 

22. Sectorul TEHNICO - EDILITAR 

0 1 2 3 4 

22.132 
Construirea rețelei de furnizare a apei potabile 

(potabilizare) 
Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

PNDR, măsura 322 

• 17 km de rețea de apă potabilă  Primăria 

22.133 Construirea rețelei de canalizare și epurare • 17 km rețea de canalizare Primăria 

22.134 

Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la 

necesitatea racordării la rețeaua edilitară pentru eliminarea 

expunerii la poluare și agenți patogeni 

• Racordarea gospodăriilor populației în 

proporție de 75% la rețeaua de apă și 

canalizare (după realizarea rețelei)  

Primăria 

 

23. Sectorul ENERGETICĂ 

0 1 2 3 4 

23.135 
Aducțiune de gaz metan pentru acoperirea nevoilor 

energetice ale populației și instituțiilor 

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

PNDR, măsura 322 

• rețea de gaz metan pentru nevoi 

casnice  
Primăria 

23.136 
Reabilitarea rețelei de electrificare spre zona destinată 

activităților economice (la Academie). 
• Politici de atragere a capitalului Primăria 

23.137 
Valorificarea resurselor energetice regenerabile (vânt, 

soare, biomasă) 

• Producerea și stocarea energiei din 

surse regenerabile 
Primăria 

23.138 
Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea 

energetică produselor agricole 

• 40 % din suprafața agricolă cultivată cu 

plante furnizoare de resurse energetice: 

biogaz, biocombustibil 

Primăria 

23.139 
Participare la programul național de izolare termică a 

locuințelor pentru reducerea pierderilor energetice 

• 40% din locuințele comunei izolate 

termic pentru reducerea pierderilor 

energetice 

Primăria 
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24. Sectorul SPAȚII VERZI 

0 1 2 3 4 

24.140 
Amenajarea de spații de joacă pentru copii și de agrement 

pentru tineri în cele 4 sate ale comunei Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri private 

Împrumuturi  

POS Mediu  

PNDR – măsura 

322 

• 2-3 ha spațiu de agrement pentru copii 

și tineri  
Primăria 

24.141 
Crearea unei zone de agrement pentru activități de 

divertisment 

• Atribute peisagistice atractive pentru 

amenajările turistice 

Primăria 

Întreprinzători 

24.142 
Promovarea unui proiect comunitar de amenajări de spații 

verzi în gospodăriile populației 

• Completarea peisagistică a comunei 

prin extindere în gospodării 

Primăria 

Populația comunei 

24.143 Promovarea unei politici „localitatea verde” 
• Promovarea unui spirit comunitar activ 

de înfrumusețare a comunei 
Populația comunei 

20.144 
Realizarea  unor spații verzi de-a lungul drumurilor de 

acces în comună ca popasuri 

• Promovarea unui spirit comunitar activ 

de înfrumusețare a comunei 

Primăria 

Populația comunei 

 

25. Sectorul STABILIZARE TERENURI 

0 1 2 3 4 

25.145 

Alocarea de fonduri pentru recuperarea agricolă a 

terenurilor afectate de prospecțiuni și extracție gaze 

naturale 

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

PNDR – măsura 

322 

• Studii de soluții tehnice pentru 

combaterea eroziunii solului și 

prevenirea alunecărilor de teren 

Consiliul local  

Primăria 

25.146 
Adoptarea celor mai potrivite și eficiente măsuri de 

stabilizare a solurilor predispuse la alunecări 

• Amenajări, consolidări, stabilizări ale 

terenurilor expuse la alunecări 

• Restricționarea exploatărilor de argilă  

Consiliul local  

Primăria 

25.147 
Combinarea politicilor din silvicultură și horticultură cu 

cele de stabilizare a terenurilor (plantații anti-eroziune) 

• Soluții de intervenție pentru 

stabilizarea terenurilor la eroziune 

Consiliul local  

Primăria 

 

26. Sectorul REȚEA DE TRANSPORT  

0 1 2 3 4 

26.148 

Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea 

siguranței în circulația publică și asigurarea liberei 

deplasări a cetățenilor 

Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi  

POS Mediu  

• Siguranță și confort în circulația 

publică 

• Impact redus al drumurilor construite 

asupra mediului înconjurător 

Primăria 

26.149 Modernizarea rețelei stradale în satele comunei; • Siguranță și confort în circulația Primăria 
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PNDR - măsura 

322 

publică 

26.150 Modernizare drumuri județene:  

DJ157: de la Piatra Neamț (Izvoare), Mărgineni centru, 

spre Hoisești, spre Roman;  

DJ157H din Mărgineni centru spre Itrinești, Bălușești, 

Dochia și Girov; 

DJ157J de la Hoisești spre Negritești, Podoleni; 

• Siguranță și confort în circulația 

publică 

Consiliul județean 

26.151 Modernizare drumuri comunale:  

DC116 de la Hoisești spre Hârțești (se închide); 

• Siguranță și confort în circulația 

publică 

Primăria 

26.152 Construcții poduri, podețe și trotuare în rețeaua locală de 

drumuri 

• Siguranță și confort în circulația 

publică 

Primăria 

 

27. Sectorul ADMINISTRAȚIE ȘI SOCIETATE CIVILĂ 

0 1 2 3 4 

27.153 Modernizarea sediului pentru Primărie 
Fonduri locale 

Fonduri 

guvernamentale 

Împrumuturi 

PNDR – măsura 

322  

PO Dezvoltarea 

capacității 

administrative – 

axa 1 

POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane  

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

• Creșterea capacității și eficienței de 

administrare a localității 
Primăria 

27.154 
Programe de dotare și întărire instituțională a 

administrației publice 

• Eficientizarea actului de administrație 

publică 

• Certificare ISO 9001 

Primăria 

27.155 
Introducerea sistemului de managementul calității în 

activitatea Primăriei 

• Eficientizarea actului de administrație 

publică 
Primăria 

27.156 

Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea 

pentru a permite implicarea acestora in luarea deciziilor la 

nivel comunitar; 

• Eficientizarea actului de administrație 

publică și antrenarea participativă a 

tuturor actorilor locali 

Primăria 

27.157 
Program de perfecționare profesională continuă a 

personalului din administrația publică  

• Profesionalism în desfășurarea 

activităților în cadrul Primăriei 
Primăria 

27.158 

Crearea de parteneriate cu furnizori autorizați de FPC, 

pentru organizarea cursuri de formare profesionala in 

următoarele ocupații:  

• IT  

• Agricultori/fermieri 

• Creșterea profesionalismului în 

furnizarea de servicii  

Primăria  

Organizatori de 

cursuri pentru adulți 

Societatea civilă 
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• Apicultori  

• Lucrător în agroturism  

• Administrator pensiune turistică 

27.159 
Adoptarea unui stil de administrare publică la standarde 

europene; 

• Profesionalism în desfășurarea 

activităților în cadrul Primăriei 
Primăria 

27.160 Actualizări și modernizări în iluminatul public;  • Creșterea confortului populației Primăria 

27.161 

Dezvoltarea bazei de utilaje și echipamente pentru lucrări 

de investiții și exploatare a patrimoniului comunei 

(autogreder, buldozer, mașină de pompieri) 

• Dotare pentru acțiuni de intervenție și 

lucrări în regie proprie 
Primăria 

27.162 
Dezvoltarea bazei de utilaje și echipamente pentru 

intervenție în cazuri de forță majoră 

• Dotare pentru acțiuni de intervenție în 

cazuri de necesitate 
Primăria 

27.163 
Consolidarea participării cetățenilor la administrarea 

comunei 
• Birou de consiliere pentru cetățeni Primăria 

27.164 

Constituirea de parteneriate public private pentru 

exploatarea unor investiții ale comunității și pentru 

valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public 

• Agenți economici atrași în rezolvarea 

unor probleme de investiții 
Primăria 

27.165 
Încurajarea formelor de asociere a societății civile pentru 

participare la viața publică a localității 

• Participarea cetățenilor la activități 

care privesc interesele comunității 
Cetățenii comunei 

27.166 
Crearea condițiilor de afirmare cetățenească a tinerilor și 

femeilor  
ERASMUS+ 

DJST Neamț;  

Resurse locale 

• Participarea tinerilor la activități care 

privesc interesele lor și ale comunității; 

• Participarea femeilor la activități care 

privesc interesele lor și ale comunității. 

Primăria  

Tinerii comunei 

27.167 
Crearea condițiilor de afirmare profesională a tinerilor și 

femeilor 

• Implicarea tinerilor în procesul 

decizional al comunei; 

• Implicarea femeilor în procesul 

decizional al comunei. 

Primăria  

Tinerii comunei 

27.168 

Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor 

europene si pentru pregătirea cetățenilor comunei, 

potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare 

comunitară; 

 
• Creșterea profesionalismului în 

furnizarea de servicii  

Primăria  

Organizatori de 

cursuri pentru adulți 

Societatea civilă 
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8. Plan de acțiune privind aplicarea  

Strategiei de dezvoltare locală durabilă 
 

Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Socială și Economică 

Durabilă a comunei Mărgineni reprezintă un pachet de măsuri și proiecte necesare schimbării 

comunității locale pentru atingerea unor parametri specifici societății moderne: grad de civilizație, 

bunăstare, stare de sănătate, predictibilitate. 

Scopul documentului Planul de Acțiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri și 

proiecte necesare fazei de planificare și implementare a Dezvoltării Sociale și Economice, astfel încât 

procesul să poată fi evaluat continuu prin indicatorii selecționați ca relevanți pentru comuna 

Mărgineni. 

Necesitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor care trebuie 

executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel 

încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităților);  

b. Planul de executare (implementarea activităților);  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităților);  

Pentru a avea o dezvoltare coerentă, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 

● Administrația Locală - prin Instituția Primăriei și Consiliului Local, care trebuie să-și replanifice 

dezvoltarea instituțională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului de 

acțiune; 

● Comunitatea Locală - cetățeni și organizații, actori principali ai dezvoltării locale, prin atitudine și 

participare activă;  

● Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, ca suport financiar și logistic (informații și 

tehnologii moderne); 

  

Planul de acțiune cuprinde:  

○ Programul de management, care planifică în anul 2021 o serie de activități de organizare și inițiere 

a implementării, apoi, urmărind evoluția implementării, să ia masurile cuvenite; 

○ Modul de implementare în care competențele și atribuțiile sunt grupate pe structurii de 

implementare grupate pe funcții ale structurii manageriale: previziune, organizare, coordonare, 

antrenare; 

○ Etapele implementării Strategiei de dezvoltare socială și economică la nivelul unității de 

management. Planul anual este stabilit de Consiliul local prin prioritizarea obiectivelor și măsurilor 

programate conform criteriului presiune - stare – răspuns;  

Acest criteriu se aplică astfel:   

(1). se măsoară presiunea necesității îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul t0 (inițial); 

această presiune se cuantifică pe nivelurile: „maximă”, „medie”, „mică”; 

(2). se evaluează starea (situația) starea s0, de fapt, stadiul în care se află acțiunea (studiu de 

fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.); 

(3). se presupune aplicarea măsurii; 

(4). se măsoară starea ipotetică finală, care se cuantifică sub formă de răspuns;  
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Cum se procedează? 

- Starea generală se analizează prin analiza SWOT; 

- Presiunile sunt date de opiniile cetățenilor care se studiază în fiecare an pe bază de sondaj. Sondajele 

pot fi de tip general pe toată lista de proiecte sau numai pe anumite categorii.  

- Prioritizările din Bugetul local se fac pe un scenariu de tip Satisfacere Maximă a Nevoilor 

Cetățenilor 

Prezentăm în continuare un exemplu pentru realizarea unei astfel de prioritizări: „Dacă Primăria 

Mărgineni dorește să contracteze un credit pentru finanțarea unor acțiuni utile pentru comună (proiecte), 

vă rugăm să vă exprimați opinia în legătură cu obiectivele prezentate mai jos:  

Astfel, în lista de propuneri, va rugăm să acordați puncte pe o scală de la 1 la 5, în funcție de 

importanța pe care o acordați fiecărei propuneri (1 cel mai puțin important - 5 cel mai important) 

CHESTIONAR 

Propunerea Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

Reparații capitale drumuri      

Consolidare – renovare clădire Școală      

Construirea unui sediu nou pentru Primărie)      

Rețea de canalizare și stație de epurare a apei      

Sistem de alimentare cu apă      

 

Se măsoară procentual opțiunile pentru foarte important (nota 5) și important” (nota 4). Se 

decide punerea în practică dacă exprimă dorința unei majorități a cetățenilor. 

 

Planul de acțiune are câteva constrângeri legate de perioada de aplicare: 

- momentul de programare și aplicare: perioada 2021 – 2024, 2024 – 2028; 2028 – 2030;  

- modul de estimare a dimensiunii sociale: averea impozabilă a cetățenilor (familiilor) – situația în 

2021, 2024, 2028, 2030 (diferențiere pe paliere) 

- schimbări patrimoniale (precizarea regimului juridic al terenurilor și clădirilor este o condiție 

inițială): statistici de vânzare / cumpărare de terenuri; statistici de case sau acareturi noi (prin 

statistici pe autorizații de urbanism.  

- schimbări ale managementului de la cel orientat bugetar (pe obiective) către cel orientat spre 

dezvoltare socială și economică (pe proiecte). 

 

8.1. Programul de management pentru implementarea Strategiei de dezvoltare socială și 

economică durabilă a comunei Mărgineni. 

Nr. 

crt. 
Acțiunea Responsabil Termen 

1. 
Organizarea unei ședințe de constituire și instruire a Structurilor 

de aplicare a Strategiei de dezvoltare și stabilirea sarcinilor 
Primar ian. 2022 

2. 

Întocmirea Planului de acțiune pe mandat pentru aplicarea 

obiectivelor strategice prioritare din strategie cu defalcări pentru 

fiecare an din perioada planificată. Întocmirea Planului de 

acțiune anual cu defalcarea anuală a proiectelor candidate la 

implementare. Se corelează cu planurile anuale de finanțare de 

la bugetul național, atragere de fonduri europene, alte surse. Se 

stabilește lista de proiecte pentru fiecare an, în funcție de 

Primar mar. 2022 
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apelurile de proiecte lansate de finanțatori: GAL, AFIR, ADR 

NE, fonduri bugetare pentru IMM-uri, Planul Național de 

Dezvoltare Rurală și altele. 

3. 

Monitorizarea modului de aplicare a Planului de acțiune pe 

mandat și a Planurilor anuale de implementare a strategiei și 

instituirea unei Fișe jurnal de evidență pentru bifarea 

progresului și încheierii fiecărui proiect finalizat. 

Viceprimar 
dec. 2021 și în 

continuare anual 

4. 

Afișarea Planului de acțiune pe mandat, a Planului de acțiune 

anual și a rezultatelor obținute pe proiecte în locuri de maximă 

circulație (pentru informarea cetățenilor pe principiile 

transparenței; 

Viceprimar 
dec. 2021 și în 

continuare anual 

5. 

Organizarea unei dezbateri publice cu cetățenii pentru 

prezentarea Planului de acțiune pe mandat și a Planului de 

acțiune anual pentru a analiza stadiul de implementare a 

strategiei 

Primar 
apr. 2022 și în 

continuare anual 

6. 

Prezentarea de informări semestriale în ședințele Consiliului 

Local Mărgineni, privind progresul îndeplinirii Planului de 

acțiune pe mandat și a Planului de acțiune anual pentru a 

analiza stadiul de implementare a strategiei și stabilirea 

măsurilor de corectare a abaterilor 

Primar 

Consiliul 

local 

Anual  

7. 
Bilanț pe termen mediu / Bilanț la final de mandat în 2024; 

evaluarea impactului asupra dezvoltării comunei; 
Primar 

2024 final de 

mandat 

8. 

Replanificare la început de mandat: un nou Plan de acțiune pe 

mandat, noi Planuri anualei de acțiune, un nou calendar de 

finanțare; 

Primar 

Consiliul 

local 

2025 început de 

mandat 

9. 

Organizarea unei dezbateri publice cu cetățenii pentru 

prezentarea programelor de acțiune și a stadiului de 

implementare a strategiei; replanificarea proiectelor  

Primar 

Consiliul 

local 

2025 primăvara 

10. 

Prezentarea de informări semestriale în ședințele Consiliului 

Local Mărgineni, privind progresul îndeplinirii Planului de 

acțiune pe mandat și a Planului de acțiune anual pentru a 

analiza stadiul de implementare a strategiei și stabilirea 

măsurilor de corectare a abaterilor 

Primar 

Consiliul 

local 

Anual 

11.  

Bilanț pe termen mediu / Final de mandat în 2028; evaluarea 

impactului aplicării Planului de acțiune asupra dezvoltării 

comunei; 

Primar 

Consiliul 

local 

2008 final de 

mandat 

12. 

Finalizarea proiectelor din perioada de programare 2021 – 

2027; revizuirea și reconsiderarea strategiei pe noua perioadă de 

programare 2028 - 2034 

Primar 

Consiliul 

local 

2030 

 

Toate aceste elemente sunt dezbătute și aprobate de către Consiliul Local, care va monitoriza 

permanent global sau secvențial modul de implementare a Strategiei 
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8.2. Structurile instituționale de monitorizare și evaluare 

 

Domeniul:  Social 

 

Sectoare:  1. Cultură și tradiții; 2. Artă; 3. Educație; 4. Asistență socială; 5. Sănătate;  

  6. Ordine și siguranță publică; 7. Condiții de locuit 

Obiectivul strategic Structura de aplicare Mecanismul de armonizare 

Coeziunea / 

solidaritatea 

cetățenilor 

Compartiment Stare 

civilă,  

Registrul Agricol,  

Asistența socială 

Parteneriate public-private,  

Politici sociale guvernamentale,  

Școala generală,  

Dispensar,  

Poliția locală 

Solidaritatea 

cetățenilor 

Consilier personal Politici sociale guvernamentale  

Direcția pentru Muncă și Solidaritate Socială 

Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului  

Creșterea coeziunii 

sociale 

Viceprimar Parteneriate public-private tip APL - societate 

civilă  

Dezvoltare durabilă Consiliul local Inspectoratul Școlar Județean,  

Direcția Muncii,  

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă  

Direcția de Sănătate Publică  

 

Domeniul:  Economic 

 

Sectoare:  8. Industrie; 9. Agricultură; 10. Silvicultură; 11. Comerț și Alimentație publică;  

  12. Servicii; 13. (Agro)turism; 14. Construcții 

Obiectivul strategic Structura de aplicare Mecanismul de armonizare 

Coeziunea / solidaritatea 

cetățenilor 

Viceprimar Camera de Comerț și Industrie 

Direcția pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală 

POS CCE, POR, PNDR 

Puterea comunei (capacitatea 

de exploatare a resurselor 

locale, autonomie locală) 

Compartiment, Contabilitate, 

Financiar, Impozite și taxe 

Parteneriat public - privat 

Patronatul IMM 

Asociații profesionale 

Dezvoltarea durabilă Viceprimar 

Consiliul local 

Camera de Comerț și Industrie 

Direcția pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală 

Consiliul Județean 

Creșterea veniturilor / 

colectare eficientă 

Compartiment Contabilitate,  

Financiar, Impozite și taxe 

Politici guvernamentale: Ministerul 

Finanțelor 
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Domeniul:  Urbanism 

 

Sectoare:  15. Managementul teritoriului; 16. PUG + PUZ; 17. Amenajarea teritoriului 

Obiectivul 

strategic 

Structura de aplicare Mecanismul de armonizare 

Managementul 

teritoriului 

Compartiment Urbanism, 

Amenajarea teritoriului 

Parteneriate public-private 

Dezvoltare 

urbană 

Compartiment Urbanism, 

Amenajarea teritoriului 

PUG/PUZ, Plan de dezvoltare Județean, Plan de 

Dezvoltare Regional, Plan Național de Dezvoltare 

Durabilă 

Amenajarea 

teritoriului 

Serviciul public pentru 

situații de urgență 

Parteneriate public-private 

 

Domeniul:  Mediul înconjurător 

 

Sectoare:  18. Calitatea mediului; 19. Protecția sănătății umane; 20. Utilizarea durabilă a  

  resurselor naturale; 21. Managementul integrat al deșeurilor 

Obiectivul strategic Structura de aplicare Mecanismul de armonizare 

Protecția Mediului Compartiment 

Urbanism, Amenajarea 

teritoriului 

Agenția Județeană pentru Protecția Mediului 

Dezvoltare durabilă Compartiment 

Urbanism, Amenajarea 

teritoriului 

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală 

Conservarea capitalului 

natural  

Viceprimar  POS Mediu 

 

Domeniul:  Infrastructură 

 

Sectoare:  22. Tehnico-edilitar (apă canal); 23. Energetică; 24. Spații verzi; 25. Stabilizare  

  terenuri; 26. Rețea de transport; 27. Administrație 

Obiectivul strategic Structura de aplicare Mecanismul de armonizare 

Dezvoltarea infrastructurii 

locale 

Compartiment 

Urbanism, Amenajarea 

teritoriului 

POS Infrastructură și transport 

Dezvoltare Infrastructuri Compartiment 

Urbanism, Amenajarea 

teritoriului 

Planurile furnizorilor de utilități locale , 

județene, regionale, naționale 

Planul de consolidare 

instituțională a 

administrației publice 

Viceprimar Programul Societate bazată pe cunoștințe,  

Programul de susținere a administrației 

publice 

 

8.3. Funcțiile structurii manageriale privind implementarea Strategiei de dezvoltare socială și 

economică durabilă a comunei Mărgineni în perioada 2021 – 2030. 
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1. Funcția de previziune. Această funcție cuprinde activități care privesc: 

○ Realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare socială și economică durabilă cu 

alocarea resurselor și mijloacelor de realizare pe anii 2021 – 2027,  

○ Întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din Strategia de dezvoltare socială și 

economică durabilă și realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine,  

○ Elaborarea de proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, 

analize cost beneficiu etc. care să fundamenteze modalitățile și mijloacele necesare pentru 

realizarea obiectivelor. 

 

2. Funcția de organizare. Această funcție cuprinde procesele de management, de grupare de atribuții 

și responsabilități, delegare de competențe cuprinse în Strategia de dezvoltare socială și economică 

durabilă ierarhizate astfel: persoane individuale, agenți economici, grupuri și comitete, primărie, 

comisii de specialitate din Consiliul local. 

 

3. Funcția de coordonare. Această funcție cuprinde activitățile prin care se armonizează hotărârile, 

deciziile și acțiunile persoanelor implicate în structura de implementare a Strategiei de dezvoltare 

socială și economică durabilă în cadrul funcțiilor de mai sus (previziune și organizare). 

 

4. Funcția de antrenare. Această funcție cuprinde acțiunile de implicare și motivare a cetățenilor, a 

structurilor constituite și a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din Strategia 

de dezvoltare socială și economică durabilă. 

 

5. Funcția de control și evaluare. Această funcție cuprinde activitățile prin care performanțele 

obținute sunt măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea gradului de avansare 

a programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care determină 

abateri de la planificare și se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor și pentru continuarea 

aplicării Strategia de dezvoltare socială și economică durabilă.  

Toate aceste planificări au ca suport Planul financiar anual prin care se face eșalonarea 

efortului propriu al comunității pentru susținerea fiecărui proiect. 

 

8.4. Etapele implementării Strategiei de dezvoltare socială și economică durabilă 

Înainte de a se începe elaborarea Planului anual de aplicare a Strategiei de dezvoltare socială 

și economică durabilă, se procedează la o analiză a schimbărilor intervenite în starea comunității ca 

urmare a aplicării acesteia.  

Se analizează:  

◊◊ Schimbări în obiective 

◊◊ Schimbări ale priorităților pe domenii / sectoare  

◊◊ Schimbări în starea comunității 

◊◊ Măsurarea impactului  

Aceste schimbări pot influența dinamica de implementare a Strategiei și se recomandă o 

reconsiderare a elementelor pe care le influențează în mod determinant. De aceea se va proceda la 

luarea deciziilor ce se impun cu privire la modul în care se va continua aplicarea Strategiei de 

dezvoltare socială și economică durabilă în comună. 
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Procedura de realizare a acestei analize constă în parcurgerea următoarei scheme: 
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9. Planul de comunicare 
 

Dezvoltarea comunei Mărgineni se va întemeia pe :  

◘ comunicare,  

◘ transparența actului de conducere publică, precum şi pe  

◘ un proces de învățare continuă, care să conducă la întărirea solidarității comunitare şi 

creșterea gradului de coeziune socială; 

Pe de altă parte, strategia de dezvoltare socială și economică a comunei cuprinde 5 domenii:  

- Social; 

- Economic; 

- Urbanism; 

- Mediul înconjurător; 

- Infrastructură; 

Pentru buna desfășurare a implementării şi pentru antrenarea tuturor cetățenilor comunei la 

îndeplinirea obiectivelor se elaborează un Plan de comunicare pentru cu măsuri de informare şi 

publicitate care vizează: 

• Potențialii beneficiari;  

• Beneficiari direcți şi indirecți; 

• Publicul larg din localitate; 

○ Obiectivele Planului de comunicare sunt:  

Creșterea nivelului de… 

• ... conștientizare asupra oportunității de accesare a finanțărilor nerambursabile; 

• ... transparență în utilizarea fondurilor europene şi a celor publice; 

○ Publicul țintă se constituie din:  

• Potențiali beneficiari;  

• Beneficiari;  

• Parteneri economici şi sociali;  

• Organizați nonguvernamentale;  

• Mass media;  

• Cetățenii comunei;  

○ Strategia de comunicare prevede următoarele instrumente:   

1. Informare   • Afișare; 

    • Publicații, foi volante; 

2. Promovare   • Campanie publicitară (radio, TV, presă scrisă); 

    • Discuții publice; 

3. Instruire   • Întâlniri cu potențialii aplicanți; 

    • Măsuri şi acțiuni; 

○ Evaluarea impactului comunicării constă în:  

1. Sondaje de opinie - completarea periodică a unor chestionare de către un eșantion reprezentativ 

al populației din localitate.  

2. Anchete de grup (Focus Grupuri, Interviuri) - organizarea unor întâlniri cu diferite categorii 

de beneficiari ai fondurilor pentru evaluarea interesului față de aplicarea Strategiei de dezvoltare 

socială și economică locală. 

Se va întocmi un Plan local de acțiune pentru comunicare în care va fi inclus un grafic de 

activități de comunicare şi de evaluare a comunicării. 
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10. Concluzii şi recomandări 
 

Comuna Mărgineni are un nivel redus de dezvoltare cuprinzând puține preocupări ale populației 

locale spre generarea de venituri și valoare adăugată.   

Activitățile economice sunt reprezentate creșterea animalelor, agricultură, servicii comerciale, 

servicii de transport.   

Populația locală se ocupă preponderent de creșterea animalelor;   

O bună parte din populația activă este plecată la lucru în străinătate; 

Resursele financiare ale comunei sunt insuficiente pentru satisfacerea nevoilor locale; 

Există un anumit grad de poluare, dar acesta este redus deoarece comuna nu se află în zona 

acțiunii poluante a activităților economice urbane.  

Comuna nu se află în „bazin turistic” reprezentativ.  

Pot fi puse în valoare unele oportunități: 

- se pot dezvolta unele activități de sănătate naturistă;  

- se pot dezvolta unele subramuri agricole pentru asigurarea necesarului pieței locale; 

- se poate crea o viziune de dezvoltare turistică cu componente specifice dar, deocamdată, slab 

acceptate pe piață; 

- se poate aplica un program de dezvoltare durabilă şi de creare a materiilor prime pentru activități 

industriale specializate pe valorificarea resurselor naturale; 

- se poate valorifica potenţialul cinegetic local  

- comuna şi împrejurimile pot deveni un punct de atracție pentru turism rural, în special de week-end  

- se poate dezvolta o agricultură performantă pe ramurile propice dezvoltării colinare rurale: 

zootehnie, horticultură etc. Este un loc favorabil aplicării permaculturii;  

- sunt propice diferite activități moderne: piscicultură, acvacultură etc. 

- ramurile industriale potrivite pentru aplicare în comună sunt cele legate de prelucrarea primară şi 

avansată a resurselor naturale: lemn, produse agricole, produse alimentare, energetică. 

- în plan ecologic se remarcă faptul că nu există concentrări de metale grele poluante, iar nitriții şi 

nitrații pot fi controlați prin metode moderne, eficiente. 

Se poate constitui totuși o importantă trambulină pentru demararea unui ritm de dezvoltare intens 

care să schimbe radical în scurt timp viața locuitorilor. 

Pentru dezvoltarea economică a comunei este necesară, însă, o pregătire profesională a tinerei 

generații pentru a-şi asuma un management performant atât la nivelul administrației publice locale 

cât la activități economice, sociale, ecologice etc.  

 

 

 

 

Colectivul care a elaborat Strategia de dezvoltare economică şi socială durabilă a comunei 

Mărgineni mulțumește tuturor celor care au contribuit cu date, informații, sugestii şi şi-au dat 

concursul la definitivarea sa. 
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Anexa 1.  

Profilul monografic al comunei Mărgineni 

Strategia de dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț 2021 - 2030 

 

 

1. Poziția geografică  

 

Comuna Mărgineni (SIRUTA 123175) se află în partea central estică a județului Neamț 

(Regiunea de dezvoltare Nord – Est), la 22 km de Municipiul Piatra Neamț. Coordonatele 

geografice ale centrului comunei sunt: latitudine 46o53'30'' nord, longitudine 26o38'59'' est, 

altitudine maximă 495 m (punctul Buhlea – Movilița).  

 

Vecinii comunei sunt:  

Comune vecine: N – Bârgăoani, NE- Secuieni, SE – Români, S – Podoleni, SV – Zănești, V – 

Roznov, NV- Girov 

Sate vecine: N – Hârtop, Bălănești, NE – Ghelăiești, Vlădiceni, E – Micșunești, Prăjești, S – 

Goșmani, Negritești, V – Dochia, Bălușești.  

Comuna se compune de satele Mărgineni (SIRUTA 123184), Itrinești (SIRUTA 123219), 

Hoisești (SIRUTA 123200), Hârțești (SIRUTA 123193). 

Suprafața totală a comunei este de 5.983 ha din care 533 ha reprezintă terenul intravilan, iar 

5.480 ha terenul extravilan.  

Se poate spune că localitatea este plasată departe de căile de circulație intensă.  

 

 

2. Accesibilitate 

 

Drumurile de acces în comună: 

DJ157: de la Piatra Neamț (Izvoare), Mărgineni centru, spre Hoisești, spre Roman;  

DJ157H din Mărgineni centru spre Itrinești, Bălușești, Dochia și Girov; 

DC116 de la Hoisești spre Hârțești (se închide); 

DJ157J de la Hoisești spre Negritești, Podoleni; 

Distanța până la Piatra Neamț (reședința județului Neamț) este de 25 km. Distanța până la 

Roman (cel mai apropiat oraș) este de 38 km.  

Se constată un deficit de accesibilitate pentru fiecare din satele componente ale comunei. 

 

 

3. Cadrul natural  

 

a. Relieful:  

Relieful comunei Mărgineni este predominant subcarpatic. El se înscrie în anticlinalul Pleșu - 

Corni - Șerbești - Mărgineni. Orientarea predominantă a culmilor este de la nord-vest către sud-est.  

Mai putem vorbi despre zona deluroasă Mărgineni care aparține de unitatea de podiș (Podișul 
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Central Moldovenesc). Aici avem o declivitate de 5% pe culmi și 8 – 10% pe versanți, dar puțin 

semnificative pe altitudine. Cea mai mare altitudine din comună este de 495  m, culmea Buhlea – 

Movilița.  

În zona satului Mărgineni se află dealurile Dumbrava și Staniște. În satul Itrinești se află 

dealul Titirișu; Satul Hoisești se află pe dealurile Slatina și Nemțișor, iar satul Hârțești se află pe 

dealurile Tăbălaia, Plopiște, Vârlani.  

Structura geologică compune din roci sedimentare formate din nisipuri argiloase, argile 

nisipoase, calcare, pietrișuri neogene și miocene.   

Structura poroasă permite acumularea de gaze naturale.  

 

b. Solul.  

Situația solurilor de pe teritoriul comunei Mărgineni reflectă o varietate a condițiilor naturale 

de pe acest spațiu geografic. Conform studiilor pedologice, în comună se află soluri specifice 

Subcarpaților Moldovei și Podișului Moldovei. Tipuri de soluri aflate pe teritoriul comunei 

specifice interacțiunilor geologice și aluvionare (Bojoi, Ichim, 1974):  

- Cernoziomul slab levigat   

- Cernoziomul levigat (inclusiv cel podzolit)   

- Solurile argilo-iluviale cenușii 

- Solurile argilo-iluviale brune și cele argilo-iluviale podzolice   

- Pseudorendzine 

- Soluri aluviale de tip cernoziomic sau gleizate   

În ansamblu, se poate aprecia că, în condițiile fizico - geografice ale comunei Mărgineni, 

solurile (care prezintă o varietate remarcabilă) pot asigura substratul pentru o agricultură destul de 

productivă. Prin măsuri agrotehnice corespunzătoare, procesele de eroziune și degradare a unor 

soluri (Lupașcu 1973; Lupașcu & Rusu, 1977; Lupașcu, Toderiță & Simalcsik, 1978) pot fi 

încetinite semnificativ.  

 

c. Subsolul 

Subsolul comunei prezintă o structură poroasă capabilă să rețină importante cantități de gaze 

naturale (ca zăcământ și ca depozit).  

Din acest punct de vedere în zonă sunt mai multe puncte de exploatare a gazelor naturale. 

Cea mai mare parte din ele sunt aflate în stare de conservare. O parte se exploatează și sunt 

direcționate către Roman. Comuna nu beneficiază de utilitatea acestor zăcăminte, iar proiectele de 

depozitare trenează. 

 

d. Apele.  

Hidrografia comunei Mărgineni este în inclusă în bazinul hidrografic al râului Bistrița.  

Rețeaua hidrografică este săracă, cu văi mici, cu risc foarte mic de inundații.  

● Principalul curs de apă este pârâul Câlneș care traversează parțial comuna; se varsă în râul 

Bistrița.  

● Pârâul Băhnița izvorăște în comună, între satul Mărgineni și satul Itrinești; se varsă în pârâul 

Câlneș în afara comunei;   

● Pârâul Celac izvorăște în comună lângă satul Hoisești; se varsă în pârâul Câlneș în afara 

comunei;   

● Pârâul Verdele izvorăște din comună, de la nord de satul Mărgineni; se varsă în pârâul Câlneș 

în afara comunei;   
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● Pârâul Vârlan izvorăște de pe teritoriul comunei, la sud de satul Hârțești; se varsă în pârâul 

Verdele în afara comunei;   

● Pârâul Hârțești izvorăște din comună la est de satul Hârțești și se varsă în pârâul Goșman în afara 

comunei;  

Rețeaua de pâraie are caracter temporar în funcție de precipitațiile de-a lungul anului, cu 

izvoare mișcătoare. Totuși, permite acumulări de apă în scop piscicol. Altă dată serveau și la 

irigații. 

Orizontul acvifer freatic se află în medie la 4 – 6 m. 

 

e. Flora  

Se poate aprecia că vegetația naturală a comunei Mărgineni este similară cu cea din zona 

colinară a județului într-o zonă mai largă. Deși a fost afectată în ceea ce privește distribuția sa 

teritorială, dar și compoziția sa, reprezintă o componentă foarte importantă a capitalului natural. 

Condițiile geografice, climatice și de sol încadrează teritoriul comunei în categoria celor 

favorabile culturilor agricole și întreținerii pășunilor și fânețelor necesare creșterii animalelor. 

Vegetația spontană din zonă este caracteristică regiunilor de dealuri joase, formată din 

ierburi, arbuști și păduri de foioase (fag, arin, plop și mesteacăn), iar la înălțimi mai mari din păduri 

de fag, carpen, stejar.  

Vegetația ierboasă naturală este reprezentată prin: firuța, iarba vântului, lucernă, trifoi.  

 

f. Fauna.  

Alcătuirea și răspândirea faunei naturale din județul Neamț au fost influențate puternic de-a 

lungul timpului, de extinderea așezărilor umane, a căilor de comunicație, de defrișarea pădurilor 

și de amplificarea activităților agricole și mărirea suprafețelor de teren ocupate de culturi sau 

destinate creșterii animalelor.  

Fauna de vertebrate a comunei este relativ bogată ca număr de specii, chiar dacă, din punct 

de vedere cantitativ, populațiile respective sunt relativ restrânse, retrase în zone mai izolate, 

depărtate de așezările umane și de căile de transport. Inventarul faunei de vertebrate de pe teritoriul 

județului Neamț cuprinde: peștii (mai ales în acumulările antropice pe pâraiele din comună), 

amfibieni de uscat și de baltă), reptile, păsări, mamifere etc.  

Se constată că, păsările dețin un număr relativ mare de specii pe teritoriul comunei, 

comparativ cu alte grupe de vertebrate. Faptul se poate explica prin atributului de mobilitate care 

le fac adaptabile și mai rezistente față de impactul activităților umane; sunt totodată, în bună parte, 

specii migratoare, care petrec o parte din viața lor pe alte meleaguri.  

Nu se pune problema valorificării economice directe a acestor componente ale capitalului 

natural, cu excepția dezvoltării vânatului sportiv; oricum, această activitate trebuie ținută sub un 

control eficient, pentru a se putea păstra fondul cinegetic, dar și echilibrul ecologic, la nivele 

normale. 

Din punct de vedere faunistic întâlnim viețuitoare precum căprioara, mistrețul, vulpea, șerpi, 

iar din categoria păsăretului amintim: ciocănitoarea neagră, roșie și verde, pițigoiul, scatiul, 

alunarul, sticletele, privighetoarea, mugurarul, vrabia, corbul, uliul și gaița etc. 

 

g. clima.  

Comuna Mărgineni se încadrează în climatul temperat continental boreal. Iernile sunt 

friguroase și umede, iar verile sunt moderate termic. Temperatura medie anuală este de 8,4oC. 

Ianuarie este luna cea mai rece, iar august este luna cea mai caldă. Brumele timpurii apar prin 
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septembrie. Brumele târzii se manifestă în luna mai.  

Cantitatea medie anuală de precipitații 600 - 700 mm și se manifestă preponderent în lunile 

mai – iulie. Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 6,3 cm în decembrie pană la 12,6 mm în 

februarie.  

Ninsorile sunt abundente și port perturba traficul. Vântul bate preponderent din vest la nord 

– vest cu o intensitate nu prea mare.  

 

 

4. Populația și așezările umane 

 

a. Profilul demografic 

 

Populația după domiciliu, pe sexe, la 1 iulie 2019; 

- total: 3.679 persoane; din care: 1.890 bărbați și 1.792 femei;  

Populația după domiciliu, pe sexe, la 1 iulie 2017; 

- total: 3.801 persoane; din care: 1.954 bărbați și 1.547 femei;  

Se observă o scădere continuă a populației. 

 

Mișcarea naturală a populației, în anul 2018:  

- născuți vii = 39; decedați = 67; spor natural = -28; căsătorii = 22; divorțuri = 3;  

 

Mișcarea migratorie a populației, în anul 2018: 

Schimbări domiciliu Schimbări reședință Migrație internațională 

Sosiți  Plecați  Sold  Sosiți  Plecați  Sold  Imigranți  Emigranți  Sold  

45 56 minus 11 2 32 minus 30 1 0 1 

 

Se evidențiază o depopulare puternică comunei, în similitudine cu alte localități, județe din 

proximitate. Cauzele acestui „exod” sunt: 

- Școala pregătește tinerii după un format unic național de tip urban: cunoștințele se aplică 

activităților industriale și promovează locuirea urbană;  

- Locuirea urbană este mai atractivă de cât cea rurală. Ea se bazează pe standarde de viață și pe 

confort, estetică și ergonomie care contribuie la starea de bine a populației;  

- Pentru același câștig volumul de muncă vie este mai mare în mediul rural decât în cel urban: 

locuirea urbană generează timpi liberi care se asociază stării de bine, unui nod de viața 

intelectual;  

- Școala nu pregătește specialiști și antreprenori ceea ce face loc unor întreprinzători proveniți din 

alte zone;  

Și în comuna Mărgineni se manifestă fenomene migratorii care afectează forța și coeziunea 

comunității.  

 

b. Evoluția istorică 

Satele comunei Mărgineni au istorii diferențiate dar consistente. 

 

b.1. Satul Mărgineni 

Satul Mărgineni a fost un sat domnesc întemeiat a începutul secolului al XI-lea. Prima 
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atestare datează din 6 august 1440 pe un act emis de Ilie Voievod (fiul lui Alexandru cel Bun). Un 

alt act datat în 1446 menționează că fiii lui Șandru Iucaș, Petridor și Tudor, au primi întărire de la 

domnitor să stăpânească Mărgineniul. 

Într-un articol semnat de Gonța 1 se face referire la un act din 1532 în care satele Mărgineni 

și Valeni, din apropierea Movilei lui Iucaș din ținutul Neamțului se atribuie slugilor domnești 

Mihul, Stețco, Șteful. În 1574 se iscă un proces pentru atribuirea satului Mărgineni în interiorul 

cetei: pe de o parte erau Petrea cu verii săi, Toader, Halas, Draguș, Rusul, Păntea, Marin, Mogâldea 

și ceata lor. Toți fiind nepoții lui Mihăilă și ai lui Stețcu și ai Anei, ai lui Toader Margine și a lui 

Gâte și ai lui Jurjea și Cozma, strănepoții lui Fete. Procesul este stins după ce Petru Șchiopul le-a 

dat o lege în urma mărturiilor megieșilor.  

Denumirea de Mărgineni ar putea proveni de la „marginea” ocolului Piatra. Acest loc 

aparținea domnitorului și juca un rol important în apărarea târgului Piatra.  

Un punct de reper este „Movila Iucașului” care are altitudinea de 470 m. Platoul dealului 

Mărgineni se ridică la o altitudine de 495m (cea mai mare înălțime de pe teritoriul comunei.  

În folclorul local aceasta se numea „Movila Uriașului”, după cum menționa preotul cărturar 

Constantin Matasă (întemeietorul Muzeului de Arheologie din Piatra Neamț). Vechimea acestei 

movile este mai mare de 775 de ani, deoarece la invazia mongolilor din 1242 era deja construită 

și își îndeplinea deja rolul de preluare și transmitere a semnalelor luminoase (focuri de avertizare) 

de la răsărit spre apus pentru apărarea cetății Petrodava. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, 

Movila Uriașului se numea deja „Movila lui Iucaș”. Multe veacuri a servit ca punct de strajă. În 

timpul domniei lui Ștefan cel Mare direcția de strajă s-a schimbat pe linia Dunăre – Cetatea 

Sucevei. Modul de construire a movilei seamănă cu  din punct de vedere tehnic cu cetatea Bâtca 

Doamnei și cu cetatea Cozla.  

 

b.2. Satul Itrinești 

Satul Itrinești este atestat documentar în anul 1442 (DRH, A, I, doc. 219, pag. 307). 

Domnitorii Iliaș și Ștefan (1436 – 1442) , fii lui Alexandru cel Bun au dăruit satul lui Cârstea 

Icășanu. În 1491, la 2 noiembrie, Luca Boț și verișoarele sale Neaga și Mărina, au primit întărire 

pentru ocina lor dreaptă”, satul Itrinești din ținutul Neamț (DRH, A, III, doc. 103, pag. 205).  

Satul Itrinești a făcut parte din Ocolul Mijlocului prin anii 1772, când teritoriul țării 

Moldovei era împărțit în ocoale. Din 1883, când a avut loc împărțirea administrativă conform 

Regulamentelor Organice, Itrinești a ținut de Ocolul Moldovei de Sus până în 1865. După 

reformele lui Cuza satul a ținut de comuna Mărgineni. În perioada 1921 satul a aparținut comunei 

Bălănești, iar între 1929 și 1931 comunei Girov. După 1931 satul a intrat în componența comunei 

Mărgineni și așa este și în prezent.  

 

b.3. Satul Hârțești  

La începuturi a existat un sat Lunca Mărgineni. În secolul al XVI-lea satul se afla în 

stăpânirea strănepoților boierului Fete, așa cum rezultă în actul de întărire datat 1532. În acea zonă 

au existat mai multe cătune. Terenurile erau mlăștinoase și populația a început să-și facă case mai 

pe deal, la drumul de acces. Primul care s-a mutat aici a fost un anume Hârțan după numele căruia 

, din secolului al XVI-lea, a doua jumătate, satul s-a numit Hârțești.  

Alte izvoare spun ca Satul Hârțești datează din secolul al XIV lea . Atunci existau de fapt 

doua sate, Varlan și Hârțești, sate de răzeși, întemeiate înainte de venirea lui Dragoș Vodă în 1352. 

                                                 
1 Gonța A., 2010, Satul în Moldova medievală – Instituțiile, ed. Panfilius, Iași, ed. II. 
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b.4. Satul Hoisești 

Pe la 1429 satul se numea Moișinți. În prima atestare documentară, act emis de Alexandru 

cel Bun, în 1429, se întărește că zona Mărgineni - Iucaș aparține fiilor lui Oană satele deținute 

până atunci de tatăl lor în diferite ținuturi din Moldova: 6 sate la Suceava, 9 sate la Iași, 3 sate la 

Dorohoi, 2 sate la Fălciu, 10 sate la Neamț, printre care și Moișinți. În partea a doua a secolului al 

XVI-lea  satul Hoisești se ală în stăpânirea boierului Fete, iar în secolul al XVII-lea era în 

stăpânirea lui Toader. 

 

 

5. Resurse culturale 

 

a. Monumente istorice, de artă, lăcașe de cult 

 

Satul Mărgineni 

○ Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric (cod LMI 2010: NT-II-m-B-10663). 

A fost construită în 1769 având ctitor pe Alexandrina Cantacuzino. A fost reparată în 1926. 

Pictura interioară a fost executată de V. Crețulescu din care se păstrează câteva fragmente. 

Catapeteasma a fost construită în 1803 și are o mare valoare artistică.  

○ Monumentul dedicat eroilor din primul și al doilea război mondial. A fost realizat în 1997 și se 

află în  curtea bisericii.  

○ Școala cu clasele I – VIII găzduiește Muzeul comunei Mărgineni; 

○ Căminul cultural găzduiește Biblioteca comunală;  

 

Satul Itrinești 

Un însemn memorial realizat în 1942 în fața școlii.  

Biserica „Sfântul Apostol Anania” ctitorită de preot C. Matasă în 1728. Biserica a fost 

ridicată cu aportul dulgherului Lupu Mateeș despre care documentele menționează că a fost ucis 

de I. Gh. Duca. În clopotniță se află un clopot vechi inscripționat în limba greacă: „dăruit de ct. K. 

K. Aleco Mateeș”. Mai există un clopot datat 1916. Planul bisericii este în formă de treflă. Corpul 

bisericii este construit din bârne din lemn de stejar, cioplite pe 4 fețe. Acestea sunt montate pe un 

soclu din zidărie și din piatră. Catapeteasma este formată din 3 rânduri de icoane.  

 

Satul Hârțești  

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” construită în anii 1680 – 1683.  

În biserică se găsesc câteva cărți vechi: Liturghia scrisă sub domnitorul Scarlat Calimah și 

sub Mitropolitul Veniamin Costachi, în anul 1851, Triodul scris sub domnitorul Mihai Grigore 

Sturza și sub Mitropolitul Moldovei, Meletie, in anul 1847 și altele. 

 

Satul Hoisești 

Biserica veche – boiereasca din lemn din satul Hoisești a fost construita intre anii 1810 – 

1827, pe terenul donat de Ion Doicescu. 

Incendiul din seara ajunului Crăciunului, din 24 decembrie 1990 a distrus in totalitate 

vechea bisericuță din lemn, în locul căreia s-a ridicat un Altar exterior, (o troiță în anul 2001) 

pentru ca toți să-și aducă aminte de acel eveniment. 

A fost construit Monumentul dedicat eroilor din primul și al doilea război mondial. A fost 
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realizat în 1997. 

Biserica nouă este construită în 1997. 

 

b. Activități culturale 

În comună funcționează asociația culturală „Mugurașii Mărginenilor”. Aceasta a fost 

înființată în 2010. În anul 2013 a participat la Festivalul ”Zilele satului românesc” cu o formație 

de dansuri.  

În fiecare an se serbează ziua comunei (acum este suspendată din cauza pandemiei).  

 

Comuna se află în aria de situri aparținând civilizației preistorice Cucuteni. Pe teritoriul 

comunei au existat 2 situri arheologice (în zona satului Hoisești). 

Comuna Mărgineni are o cultură relativ bogată cu elemente tradiționale și cu personalități 

de referință.  

Obiceiurile de iarnă cuprind grupuri tematice de colindători: ursul, căiuții (cunoscuți și peste 

hotare), Jianul, „Nunta”, Capra. Se participă la parada obiceiurilor de iarnă de la Piatra Neamț, se 

colindă în cele 4 sate. Prima reprezentare are loc pe 31 decembrie la ora 12.00 în centrul comunei.  

Școala are o bibliotecă publică care cuprinde circa 10.000 volume. De asemenea, există un 

fond de carte (privat) administrat de doamna directoare Surdu Dorina, realizat din donații. 

Tot din donații s-a realizat o colecție muzeală de obiecte vechi pe care oamenii le-au aruncat. 

Ele au fost recuperate parțial și au devenit subiectul unei expoziții permanente în căminul cultural.  

 

c. Patrimoniul imaterial 

Un element de patrimoniu imaterial îl reprezintă bucătăria țărănească. Femeile cu vârsta de 

40 – 60 de ani, care nu lucrează (fără serviciu) se ocupă cu preparatul hranei. Ele au o serie de 

rigori severe: mănâncă sănătos și mănâncă numai ceea ce este făcut de, mâna lor.  

Sunt vestite pentru prepararea tăițeilor pentru ciorbă. De asemenea, sunt vestite ăn 

prepararea borșului la putină. Se pregătesc conserve pentru iarnă în care apar ca elemente de 

specificitate camera de depozitare, rafturile și aranjarea lor, borcanele cu etichete și cu etanșare. 

Există o competiție acerbă între femeile dintr-un sat sau din sate diferite.  

Principiile alimentare exclud salamurile, conservele, semipreparatele etc. Se consumă numai 

mâncare naturală.  

Arhitectura locală tradițională prevede înflorituri practicate în lemn pentru streașină, garduri 

pentru grajd.   

Prin osteneala doamnei Surdu Dorina s-a alcătuit o colecție de ii din toate regiunile țării. 

Există o colecție de 72 costume complete de peste 100 – 150 de ani. Dintre acestea 24 costume se 

folosesc la formația de dansuri. Alături de acestea mai există: obiecte vechi, stative (războaie de 

țesut).  

De asemenea există o dotare adecvată de instrumente muzicale pentru susținerea activităților 

artistice. 

O formă inițială de muzeu a fost realizată anterior de către profesorul Gheorghe Borcea.  

Căminul cultural găzduiește în prezent: biblioteca, muzeul, activitățile ansamblului, 

evenimente din comună, alte activități școlare.  

 

c. Oameni de seamă ai comunei 

Dintre personalitățile comunei afirmate pe multe meridiane remarcăm: 

● Arteni Valeriu (din Hoisești), ambasador în Vietnam;  
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● Agafiței Vasile, medic veterinar, profesor în Suedia, Irlanda; 

● Nicolae și Aglaia Buleu, profesori de matematică, dascăli remarcabili ai școlii din comună;  

● Nicoleta Bud, profesor de limba română;  

● Nohai Ioan, profesor de sport;  

● Carabelea Andrei, părinți din Hoisești, actualul primar al Municipiului Piatra Neamț;  

● Radu Tudorel, părinți din Hoisești, inginer, consilier județean;  

 

d. Viața religioasă 

Cea mai mare parte, 96,07%, din populația comunei este de religie ortodoxă, 0,64% sunt 

catolici, iar 3,2% nu și-au declarat apartenența confesională;  

În comună sunt 5 parohii ortodoxe pe sate astfel:  

- Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” Mărgineni I; 

-„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Mărgineni II;  

- Biserica “Sântul Anania” Itrinești; 

- Biserica ”Sfinții Împărați Constantin si Elena” Hoisești; 

- Biserica ” Sfinții Voievozi” – Hârțești; 

Bugetul comunei are prevăzute sume pentru finanțarea parohiilor din fonduri publice 

conform reglementărilor în vigoare.  

Bisericile sunt frecventate de oamenii din comună care participă la slujbele de duminică și 

la alte evenimente religioase.   

Există un număr redus de penticostali.  

 

 

6. Resurse naturale 

 

Principala resursă economică a comunei este dată de terenurile agricole: teren arabil, pășuni 

fânețe. Aceasta a permis să se dezvolte agricultura (culturi de câmp), horticultura (legume, pomi 

fructiferi, arbuști fructiferi) 

Situația pajiștilor din comună (ha) 

 

Anul Sursa Pășuni Fânețe Pajiști 

1990 TEMPO 947 227 1.174 

2002 TEMPO 964 227 1.191 

2018 DAJ Neamț 1.005 198 1.203 

 

Pe teritoriul comunei există o plantație de cătină de 20 hectare. Unii locuitori antreprenori 

iau în considerare și alte specii horticole pentru cultură. 

Pădurea se întinde pe suprafețe mici (în jur de 500 hectare). Ea nu poate fi luată în 

considerare ca resursă naturală semnificativă. Lemnul exploatat are în mod frecvent utilitate de 

combustibil solid, pe timpul sezonului rece, și în prepararea hranei.  

În raza satului Hoisești a fost identificată în 2006 o sursă de apă sărată. Ea a fost numită 

„Slatina mică” pentru a fi deosebită de „Slatina mare” aflată în apropierea satului Negrilești din 

comuna vecină Podoleni. Deocamdată, această resursă nu este luată în considerare și nu este 

inclusă în eventuale programe de amenajare, igienizare, valorificare.  

Pe teritoriul comunei se află un depozit de gaz metan. O perioadă a fost exploatat (la 
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momentul de maximă exploatare funcționau 25 de sonde. În prezent sistemul este intrat in 

conservare. Capacitatea de stocare a depozitului de gaz metan este de 2 miliarde metri cubi.  

 

 

7. Resurse economice 

 

La 31.12.2012 situația economică a comunei Mărgineni arăta astfel 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitate antreprenorială: A. Cumulată (total firme), B: Momentană (firme apărute în 2012) 

Firme care au depus bilanț la 31.12.2012: 26 Număr firme la 1.000 locuitori: 6,49 Firme noi: 250 

Distribuție pe mărime: Firme Firme noi Distribuție după forma de organizare: Firme Firme noi 

Microîntreprinderi 26 0 Societăți cu răspundere limitată (SRL) 23 0 

din care firme cu 0 salariați, 13 0 Societăți în nume colectiv (SNC) 1 0 

   Societăți cooperative (COOP) 1 0 

   Asociații agricole (AA) 1 0 

 

C. Rezultate economice, mii lei                         D. Rezultate sociale (locuri de muncă) 

 CA pe total 

firme 

Firme cu 

profit 

Firme 

fără profit 

Cifra de afaceri (CA) (mii lei) 2.241 2.034 207 

Profit  /  pierderi (mii lei)  143 340 

Microîntreprinderi (mii lei) 2.241  143 340 

    Locuri de muncă 

Număr firme implicate 26 11  15  29 salariați 

Microîntreprinderi (firme) 26  11 15  29 salariați 

     

Locuri de muncă (salariați) 29  19  10   

 

E. Indicatori de performanță financiară (vezi Cap. 1.2 ) 

RPC RPF RRCP RAG GAD PM RDTS RDT RSG RCP 

-8,82 -203,50 119,11 5,17 5,17 77.269,28 55,30 99,86 100,14 -165,43 

 

F. Distribuția rezultatelor economice după CAEN (diviziuni) 
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N
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A 2 0 362 92 0 2 Agricultură  

                                                 
2 Vasile AVDĂNEI coord., 2013, Starea economică a județului Neamț, ed. Răzeșu, Piatra Neamț. 

 

47. Comuna Mărgineni 
Sate comp.: Mărgineni, Hârţeşti, 

Hoisești, Itrinești 

Suprafaţă:  5.983 ha 

Populaţie:  Total –4.007, 

Bărbaţi -2.050 

Femei – 1.957 
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01XX 1 0 0 0 0 0 Agricultură, vânătoare, servicii 

02XX 1 0 362 92 0 2 Silvicultură, exploatări forestiere 

C 4 0 110 5 284 3 Industria prelucrătoare 

10XX 1 0 29 2 0 1 Industria alimentară 

16XX 2 0 0 0 284 1 Prelucrare lemn, paie, plută 

22XX 1 0 81 3 0 1 Cauciuc și mase plastice 

F 7 0 33 2 17 5 Construcții 

41XX 6 0 20 0 17 5 Construcții de clădiri 

43XX 1 0 13 2 0 0 Lucrări speciale de construcții 

G 11 0 1.627 25 40 17 Comerț cu ridicata / cu amănuntul, Reparații auto 

46XX 1 0 82 15 0 1 Comerț cu ridicata Fără auto 

47XX 10 0 1.545 10 40 16 Comerț cu amănuntul, Fără auto 

I 1 0 0 0 0 0 Hoteluri și restaurante 

56XX 1 0 0 0 0 0 Restaurante 

M 1 0 109 19 0 2 Activități profesionale științifice și tehnice 

75XX 1 0 109 19 0 2 Activități veterinare 

 

G. Activități independente  

Întreprinzători care au depus declarație la 31.12.2012: 26 Întreprinzători la 1.000 locuitori: 6,49 

Întreprindere independentă (II) 8 Profesii Liberale (PL) 5 

Persoană Fizică Autorizată (PFA) 13   

 

Distribuție după CAEN (diviziuni) 

 

Activități independente  Activități independente 

CAEN II PFA PL Total   CAEN II PFA PL Total  

A 3 5 0 8 Agricultură  H 0 1 0 1 Transport și 

depozitare 

01XX 3 5 0 8 Agricultură, 

vânătoare, servicii 
 49XX 0 1 0 1 Transport terestru 

F 2 3 0 5 Construcții  M 0 0 1 1 Activități profesionale 

științifice și tehnice 

41XX 1 0 0 1 Construcții de clădiri  75XX 0 0 1 1 Activități veterinare 

43XX 1 3 0 4 Lucrări speciale de 

construcții 
 Q 0 0 4 4 Sănătate și asistență 

tehnică 

G 3 4 0 7 Comerț cu ridicata / 

cu amănuntul, 

Reparații auto 

 86XX 0 0 4 4 Activități referitoare 

la sănătatea umană 

47XX 3 4 0 7 Comerț cu amănuntul, 

Fără auto 
 

 

a. Activități economice 

În comună se desfășoară activități economice rezultate din oportunitățile comerciale actuale. 

Am plecat de la informații privind dotarea cu mijloace de transport marfă și călători. Situația 

mașinilor utilitare din comună se prezintă astfel:  
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 Mărgineni Itrinești Hoisești Hârțești Total 

Autoutilitare (mașini de transport marfă) 38 4 6 0 48 

 

Rezultă că locuitorii comunei participă la aprovizionare locală cu fond de marfă și cu 

materiale de diverse necesități. Transportul devine o importantă activitate economică în comună. 

Nivelul activităților economice este foarte redus, de 6,5 antreprenori la 1.000 de locuitori, 

mult sub media județului, de 18,4 antreprenori la 1.000 de locuitori. Cu un rezultat economic de 

2.250 mii lei, adică 0,03% din rezultatul economic al județului.  

Prin valorificarea resurselor locale s-au putea susține economia comunei astfel: 

a. elementele care produc valoare adăugată în comună:  

- valorificarea produselor animaliere: carne, lapte, piei;  

- valorificarea produselor agricole: grâu, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, floarea soarelui, rapiță 

energetică.  

- valorificarea forței de muncă calificate: dulgheri, constructori, croitori (aceste activități intră în 

trendul general de depreciere și de stingere odată cu persoanele calificate.  

- mica industrie: tricotaje, confecții, croitorie, prelucrarea lemnului;  

- sursele de gaz metan (exploatare, depozitare, sechestrare…).  

- izvoarele de apă sărată (în cazul amenajării);   

b. Dintre meșteșugurile tradiționale se remarcă:  

- dulgherie, tâmplărie;  

- produse de artizanat;  

- țesături din lână, tricotaje manuale; 

Din păcate, este vizibilă o atitudine de resemnare, de descurajare. Populația în vârstă a părăsit 

activitățile tradiționale. Tinerii s-au calificat în meserii care se cer în prezent pe piața muncii 

urbane. Majoritatea terenurilor au fost închiriate la două firme agricole mari cu sediul în afara 

comunei. 

Totuși există unii tineri care nu rezistă la schimbare și încearcă, cu resurse dobândite prin 

munca în străinătate, să construiască activități agricole după tehnologii moderne pe care le-au 

întâlnit prin locurile în care au mers să lucreze. Astfel încep să apară sere și terenuri cultivate cu 

legume, livezi. Dar amploarea lor este încă redusă.  

 

b. Agricultură 

În perimetrul comunei suprafața agricolă este dispusă astfel:   

ha 

Agricol Teren arabil Fânețe  Pășuni  

5.155 ha 3.946 238 964 

 

Principalele culturi abordate sunt cereale și culturi energetice și furajere:  

ha 

Cereale 
Sfeclă de 

zahăr 

Sfeclă 

furajeră 
Cartof 

Floarea 

soarelui 
Soia Legume 

Arbuști, 

cătină 

Plante de 

nutreț 

2.795 182 11 147 392 123 88 20 417 

 

Există o dotare minimă pentru mecanizarea agriculturii. Aceasta este o măsură a intensității 

lucrărilor agricole. Sunt efectuate lucrări agricole mecanizate de câmp și în grădini.  
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unități 

Tractoare Pluguri Remorci Semănători Combine cereale Cositori Prese balotat fân 

47 46 15 16 6 6 5 

 

Este semnificativ faptul că majoritatea suprafețelor destinate agriculturii sunt închiriate firmei 

TCE 3Brazi din Zănești. Aceasta are dotările necesare unei agriculturi moderne pe sole mari. 

Vechea SMA din comună și-a menținut activitatea și utilitatea, efectuând lucrări agricole 

mecanizate locuitorilor comunei. Pe lângă aceasta mai există asociații și persoane fizice care 

prestează lucrări agricole și transport: fiecare tractor din comună este un centru de resurse pentru 

lucrări agricole. 

Sunt efectuate lucrări agricole mecanizate de câmp și în grădini. Culturile agricole de câmp 

sunt: porumb, grâu, secară, cartofi, sfeclă de zahăr, leguminoase.  

Rezultă că profilul economic al comunei este preponderent agricol. 

 

c. Zootehnie 

Zootehnia este , de asemenea, bine reprezentată. Șeptelul este distribuit astfel: 

cai bovine ovine porcine caprine păsări stupine 

129 578 3.588 388 500 7.500 777 

Trebuie avut în vedere că aici a funcționat până în anul 2000 o Stațiune de Cercetări 

Zootehnice în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gh. Ionescu – Șișești”. 

Activitatea este susținută de suprafețele mari de pajiști și terenuri agricole cultivate cu ierburi 

perene.  

 

d. Horticultură 

Suprafețe cultivate cu pomi fructiferi au scăzut de la 52 ha în 2000 la 2 ha în 2018. Totuși, 

terenurile intravilane din fiecare gospodărie sunt populate cu arbori fructiferi și asigură necesarul 

pentru familie. 

Ca urmare a măsurilor de sprijin pentru agricultură (Programele de dezvoltare rurală) încep 

să apară forme de ferme organizate ca afaceri. Deocamdată la Mărgineni a fost înființată o livadă 

de arbuști de cătină de cultură de la care se speră obținerea de recolte bogate și o diversitate de 

produse destinate alimentației, sănătății, cosmeticii și altor aplicații.  

 

e. Turismul 

Deocamdată în comuna Mărgineni nu este dezvoltată nici o formă de turism. 

Dar, aici se află multe elemente de referință care pot polariza anumite categorii de turiști. 

Există multe obiective naturale, culturale, istorice care pot deveni atracții turistice. S-au identificat 

câteva obiective capabile să atragă turiști, dar ideile antreprenoriale încă nu s-au copt. Este nevoie 

și de o viziune de amenajare turistică. Mai sunt și turiștii care trebuie să aprecieze beneficiile 

oferite de spațiul rural Mărgineni.  

 

 

8. Resurse umane 

 

a. Resurse Ocupaționale 

Oportunitățile de ocupare a unor locuri de muncă viabile sunt din ce în ce mai frecvente. 
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Numărul mediu al salariaților din comună a variat de-a lungul anilor, în funcție de 

oportunitățile de angajare la firme din comună sau din comune vecine. Cele mai multe angajări 

sunt la Piatra Neamț, acolo unde oportunitățile sunt mai frecvente. 

(la 31 decembrie 2018) 

An 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Persoane 134 128 130 132 138 143 

 

Populația activă care nu găsește un loc de muncă în timp util primește sprijin social (pe 

durate determinate) prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț. 

Un instrument deosebit de important pentru populația de vârstă activă este formarea 

profesională continuă care permite dobândirea de noi calificări în funcție de dinamica profilurilor 

profesionale ale firmelor angajatoare din zonă.  

 

Șomerii înregistrați, la 31 decembrie 2018 

Categorii Total șomeri Femei  Indemnizați  Femei  Neindemnizați  Femei  

Persoane 26 8 16 2 10 6 

 

Indicatorii de șomaj nu sunt relevanți pentru ocupare în comună deoarece statutul de șomer 

este de numai 6 luni, apoi persoanele ies din statutul de șomer și AJOFM nu mai are nici un 

instrument de evidențe statistice.  

 

b. Resurse antreprenoriale 3 

Spiritul antreprenorial este foarte puțin reprezentat în comună. Se înregistrează 6,5 

întreprinzători la 1.000 de locuitori, ceea ce reprezintă a treia marte din media județului. Se remarcă 

obiectele de activitate: construcții (7 firme), comerț cu ridicata și cu amănuntul (11 firme), baruri / 

restaurante (1 firmă), producție alimentară (1 firmă), prelucrarea lemnului (2 firme), cauciuc / mase 

plastice (o firmă), agricultură (1 firmă), exploatări forestiere (1 firmă). Nu sunt incluse asociațiile 

agricole. Dintre activități independente se remarcă transportul, agricultura, comerțul, serviciile 

sociale. Cifra de afaceri este de asemenea redusă (2.240 mii lei) , iar profitul este mai mic decât 

pierderile. 

 

 

9. Resurse de teritoriu 

 

Am văzut că suprafața comunei Mărgineni este de 5.983 ha. Acestea sunt distribuite după 

destinații agricole și neagricole. 

 

a. Terenuri cu destinație agricolă 

Fondul funciar al comunei Mărgineni este distribuit astfel, după modul de folosință: 

în hectare 

Suprafața 

totală 

din care 

Suprafața 

agricolă 

din care 
Păduri Altele  

Arabil Pășuni Fânețe Vii Livezi 

                                                 
3 Avădănei Vasile și colab., Starea economică a județului Neamț, nr. 6 / 2013, editura Răzeșu, Piatra Neamț 
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5.983 5.155 3.946 964 238 5 2 523 305 

 

b. Terenuri cu destinație neagricolă 

Partea de terenuri neagricole de pe teritoriul comunei se repartizează astfel: 

în hectare 

Suprafața 

totala 

din care 

Suprafața 

neagricolă 

din care 

Păduri Construcții Ape Drumuri  Neproductive  

5.983 825 523 108 75 99 20 

 

c. terenuri intravilane 

Rețeaua de ulițe este rectangulară la Hoisești, mixtă la Mărgineni și de tip răsfirat la Itrinești, 

și Hârțești din cauza reliefului colinar.  

Conform standardelor ampriza drumului trebuie să fie de 6,00 – 11,00 m pentru asigurarea 

unui drum cu două sensuri de mers având de asemenea o structura standard. În realitate ampriza 

este mai mică. S-au impus ca pentru ulițele (străzile) principale să fie de 5,50 m și pentru cele 

secundare de 4,00 m. Pentru aceasta se recurge și la alte compromisuri: se renunță la șanțurile 

pluviale, se face trotuar doar pe o parte a drumului.   

  

Străzile de pe traseul drumurilor comunale și județene preiau traficul principal  distribuindu-

l în interiorul satelor și spre comunele și satele învecinate. De asemenea, legăturile rutiere în 

teritoriu ale comunei asigură și necesitățile de transport pentru perioada următoare. De aceea 

drumurile județene, drumurile comunale și străzile cu trama principală devin priorități de 

reabilitare și modernizare.  

 

Toate locurile gospodărești și unitățile economice, administrative, sociale, culturale, de 

sănătate au acces direct la căile de circulație.  

 

Bilanțul teritorial intravilan pentru fiecare sat arată astfel: 

hectare 

 Mărgineni Itrinești Hoisești Hârțești Total 

Locuințe și acareturi 103,24 17,74 45,96 9,52 176,46 

Agricol intravilan (grădină, livadă) 192,07 72,68 90,43 35,27 390,45 

Servicii publice 4,28 0,62 1,99 0,40 7,29 

Unități agro-zootehnice 0,70    0,7 

Spații verzi neamenajate 0,50    0,5 

Gospodărie comunală / Cimitire 0,76 0,49 0,70  1,95 

Construcții tehnico-edilitare 0,49 0,10 0,10  0,69 

Destinat circulației 19,44 3,37 11,46 3,43 37,7 

Ape 6,28 0,03 3,55 3,55 13,41 

Neproductiv   0,73  0,73 

Total intravilan 327,76 95,03 154,92 52,17 629,88 

 

Satul Mărgineni are cea mai importantă concentrare de locuințe.  

Se adaugă Unitatea Agro-zootehnică formată din 10,09 ha construcții și 0,30 ha circulație; 
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total = 10,39 ha. Poziția aparține Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gh. Ionescu Șișești.  

 

 

10. Locuirea în comuna Mărgineni 

 

a. Locuințe 

Fondul de locuințe, la 31 decembrie 2018 în comuna Mărgineni este distribuit astfel: 

Total  Din care privat  

Locuințe  Suprafață (mp) Locuințe  Suprafață (mp) 

1.719 61.811 1.718 61.791 

 

Locuințe terminate și autorizații de construire eliberate, în anul 2018 

Locuințe terminate Autorizații construcție 

Total Populație 
Rezidențiale Alte clădiri 

Număr Suprafață (mp) Număr Suprafață (mp) 

2 2 11 1.738 0 0 

 

Există o clădire (nu poate fi numit bloc) cu 4 apartamente, construit pentru specialiștii 

agricoli. În prezent dotările acestuia sunt similare cu cele de la locuințele oamenilor din sat. Nu 

mai au confortul standard pentru a se numi apartamente.  

În general locuințele sunt de calitate și solide fiind realizate din lemn, cărămidă, BCA. Un 

număr tot mai mic de locuințe mai folosesc chirpicii de pământ. Casele mai vechi sunt cu un singur 

nivel. Casele mai noi sunt cu două niveluri în cea mai mare parte.  

Majoritatea caselor vechi, din lemn, au fost construite de un meșter dulgher local, Drăgan 

Neculai, în prezent decedat. Specialitatea lui erau finisajele pereților cu onduleuri ca blana mieilor 

Caracul. 

 

b. Condiții de locuit. Calitatea vieții 

Situația autoturismelor din comună:  

 Mărgineni Itrinești Hoisești Hârțești Total 

Autoturisme 367 9 164 26 566 

 

Numărul autoturismelor este mai mare decât cel al gospodăriilor. În afara faptului că cea mai 

mare parte din acestea sunt second hand, se remarcă susținerea mobilității populației locale prin 

mijloace proprii (auto), ceea ce implică costuri importante pentru întreținerea lor. De aici rezultă 

și o configurație deformată a bugetului familial.  

 

c. Peisajul va element de calitate a vieții 

Peisajul reprezintă o parte importantă a calității vieții, în arealele intravilane și extravilane 

ale comunei Mărgineni. Se diferențiază atitudini favorabile / nefavorabile, de frumusețe naturală 

sau arhitecturală, un element de echilibru între componentele sociale, economice, ecologice. La 

ele se adună componente culturale, de prețuire a îmbinării armonioase între natural și antropic.  

Comuna Mărgineni și satele componente sunt așezări specifice zonei deluroase a 

Subcarpaților Moldovei.  
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Elementele componente pentru peisaj sunt:  

- Zonele verzi publice și private;  

- Drumurile ca aspect, șerpuire, element separator al locuirii; 

- Bisericile;  

- Instituțiile publice;  

- Pădurea Bourului (de foioase și arbuști);  

- Rețeaua de pâraie: izvoare, curs, debit, păpuriș, acumulări;  

- Sondele de gaz;  

 

Între sate peisajul cuprinde spații agricole vaste, pajiști pe dealuri nu prea înalte.  

Partea construită este formată din case de tip parter, cu grădini mari, împrejmuiri variate 

(unele permit interacțiunea vizuală, altele nu);  

În zona centrală a satul Mărgineni se află instituțiile de servicii publice și administrative. 

Amenajarea tinde să formeze o armonie cu amenajări studiate și proiectate. 

- satul Mărgineni are două zone cu aspecte diferite. La vest este o arie plană cu o structură regulată, 

rectangulară, de ulițe și gospodării. Partea de est se întinde pe dealuri și capătă aspect de 

răsfirare.  

- satul Hoisești se află pe o zonă plană care permite o structurare ordonată a ulițelor și 

gospodăriilor;  

- satul Hârțești este mai mic, dar compact către drumul comunal; 

- satul Itrinești este răsfirat, cu gospodării rare, cu un aspect risipit.  

 

Bisericile completează în diversitate imaginile vizuale prin arhitectură, prin înălțimea care 

rupe monotonia liniilor arhitecturale.  

Comuna nu are arii protejate ecologic.  

Ca element de referință Masivul Ceahlău veghează asupra satului printr-o prezență 

misterioasă în zilele senine (coperta). 

 

 

11. Rețeaua comercială 

 

Comerțul este puțin dezvoltat deși punctele comerciale ocupă ponderea cea mai mare în viața 

economică. Se aduc în comună produse de necesitate pentru alimentație, construcții, uz casnic, 

îmbrăcăminte etc.  

 

Produsele agricole se comercializează ca atare fără prelucrări generatoare de valoare 

adăugată pe raza comunei.  

Produsele agricole rezultate în gospodăriile populației sunt destinate cu prioritate nevoilor 

proprii. Produsele lactate și brânzeturile de la stână se comercializează în comună (sistem „din 

poartă în poartă”) sau în piața agro-alimentară Piatra Neamț. 

 

 

12. Infrastructura și echiparea edilitară 

 

Situația prezentată în Anuarul Statistic al Județului Neamț (INS) arată astfel:  
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Apă lungime 

rețea, km 

Apă distribuită 

(mii mc) 

Apă de 

uz casnic 

Canalizare 

lungime rețea, km 

Gaz lungime 

rețea, km 

Gaz distribuit 

(mii mc) 

Gaz de 

uz casnic 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Acest tablou arată o situație deosebit de gravă pentru comună care aspiră la un nivel de trai 

ridicat, dar este lipsit de principalele mijloace de trai.  

Ea se datorează prioritizărilor mereu dezavantajoase datorită distanței prea mai de zonele 

aglomerate și de arterele de circulație. 

S-a creat un decalaj față de comunele vecine, pe indicatorii de calitate a vieții care cu greu 

va putea fi recuperat. Această recuperare reprezintă o prioritate vitală pentru comună.  

 

a. Alimentare cu apă potabilă 

Necesarul de apă al comunei este asigurat din apa freatică, prin puțuri de 4 – 6 m adâncime. 

Unele gospodării au pompe de alimentare. Cantitativ rezervele de apă sunt suficiente.  

Calitativ există probleme: grad de mineralizare ridicat, acumulare de nitriți / nitrați (valori 

peste limitele admise). Unele fântâni au apă nesatisfăcătoare din punct de vedere chimic și 

bacteriologic.  

Rețeaua de pâraie care străbat comuna realizează și echilibrarea zestrei de umiditate a 

solului. 

A existat o captare și o amenajare de apă potabilă pentru cele 4 apartament din centrul 

comunei. Sistemul a fost abandonat. În prezent alimentarea cu apă se face exclusiv prin fântâni și 

sisteme de alimentare casnice. 

 

b. Canalizare și epurare 

Nu există sistem de canalizare și de epurare a apelor uzate. Evacuarea apelor uzate se face 

prin depozitare în fose septice și de preluare cu vidanja.  

 

c. Infrastructură rutieră 

În PUG se menționează că lungimea drumurilor județene este de 12 km, iar a celor comunale 

de 6 km. În evidențele primăriei se menționează că drumurile comunale au o lungime de 3.105 m 

din care 2.615 m este asfaltat.  

 

Drumuri vicinale (ulițe / străzi) : total 33,28 km; din care 11,5 km asfaltat, 5,25 km în curs 

de asfaltare, 1,63 km betonat; restul drumurilor sunt pietruite cu piatră de râu.  

 

d. Alimentare cu gaze naturale și energie termică. 

Comuna nu are rețea de alimentare cu gaz metan.  

Principala resursă energetică este lemnul de foc. Încălzirea se face prin sobe de teracotă  sau 

centrale termice individuale pe bază de lemn.  

Instituțiile publice din comună sunt încălzite în sezonul rece prin centrale termice pe lemn: 

Sediul Primăriei, Școala cu clasele I – VIII; grădinița din Mărgineni, Școala din Hoisești. 

Mai există și la populație centrale termice pe lemn.  

Pentru prepararea hranei se folosesc plite pe lemn sau butelii de butan atașate la aragaz.  

Nu s-au înregistrat locuințe încălzite cu ajutorul curentului electric.  

 

e. Alimentare cu energie electrică. Iluminatul public 
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Comuna Mărgineni este alimentată cu electricitate prin linii aeriene de tensiune medie LEA 

20kV. Sursa de alimentare este Sistemul Energetic Național prin E.ON Moldova Distribuție din 

stația de transformare 110 / 20 kV Roznov.  

Rețeaua locală se compune din linii de joasă tensiune de-a lungul drumurilor publice, pe 

stâlpi din beton, cu posturi de transformare de 20 / 0,4 kV. 

 

În comuna Mărgineni și în satele componente există iluminat public care satisface parțial 

nevoile locale. Rețeaua este veche și uzată.  

Sunt necesare lucrări de modernizare a rețelei electrice din comună pentru înlocuirea 

elementelor uzate, pentru extinderea liniilor pentru locuințe noi și pentru o nouă concepție unitară 

privind energetica urbană. În plus, există un tronson de 4 km fără iluminare.  

Nu există în comună inițiative de instalare a surselor energetice regenerabile.  

 

f. Telecomunicațiile 

Pentru asigurarea comunicației există o centrala telefonică digitală (TELRAD) administrată 

de TELECOM cu 512 linii, aflată în oficiul poștal și o rețea de cablu optic pentru racordarea 

abonaților.  

Circuitul telefonic este mixt: aerian și subteran.  

Telefonia mobilă este acoperită de operatorii ORANGE, VODAFONE, TELEKOM, DIGI. 

Primele două au relee pe teritoriul comunei.  

S-au produs mutații rapide în sistemul local de comunicație prin dezvoltarea rețelelor mobile. 

Televiziunea, radioul, internetul sunt prezente în comună prin rețele de cablu administrate 

de TELECOM.  

 

 

13. Servicii publice 

 

a. Educație 

 

Învățământul primar, gimnazial și liceal (învățământ de zi, seral și fără frecvență), în anul 

școlar 2018/2019 

Unități  Elevi înscriși Personal didactic 

Primar / gimnazial Liceal  Primar / gimnazial Liceal  Primar / gimnazial Liceal  

1 0 267 0 22 0 

 

Baza materială a învățământului, pe localități la începutul anului școlar 2018 

Sali clasă laboratoare ateliere teren sport PC 

21 3 0 3 30 

 

Despre învățământul din comună 

Prima atestare de funcționare a unei școli în comuna Mărgineni este din 1870 (o singură 

clasă în grija învățătorului George Grigoriu). 

În Mărgineni s-a construit un local de școală lângă primărie prin anii 1958 – 1960 , iar după 

ce s-a demolat școala veche , prin 1967 s-a construit școala cu etaj. 

În 1960 se înființează la Hoisești și clasele V- VIII , o mare contribuție având-o și învățătorul 
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(profesor de matematică) Michiu Constantin.  

În 1961 – 1962 se construiește localul de școală de la Hoisești.  

 

Din cauza demografiei tot mai deficitare are loc un proces continuu de reconfigurare a 

claselor și a repartizării pe localurile de școală din cele 4 sate. 

 

În prezent situația se prezintă astfel: 

Școala din comuna Mărgineni dispune (în toate unitățile din comună) de 5 localuri de 

școală, având in total 26 de săli de clasă, 1 sală de sport , 1 laborator de fizica-chimie, 1 laborator 

de biologie, 1 cabinet de informatică, 1 cabinet de istorie și 2 săli de bibliotecă. 

Școala Gimnazială „Nicolae Buleu” Mărgineni 

- ciclul primar funcționează cu 4 clase 

- ciclul gimnazial funcționează cu 8 clase 

Activitatea școlară se desfășoară în program normal, într-un singur schimb, școala dispunând 

de suficient spațiu pentru clasele de elevi. 

Școala cu Clasele I – IV Hoisești 

- ciclul primar funcționează cu 4 clase 

Elevii din ciclul gimnazial din Hoisești sunt transportați la școala din Mărgineni cu 

microbuzul 

Școala din Hârțești este închisă. 

Elevii din ciclul primar din Hârțești sunt transportați la școala din Hoisești cu microbuzul 

Elevii din ciclul gimnazial din Hârțești sunt transportați la școala din Mărgineni cu 

microbuzul 

Școala cu Clasele I –IV Itrinești 

- ciclul primar funcționează în sistem dublu simultan (cu 1 învățător);   

Elevii din ciclul gimnazial din Itrinești sunt transportați la școala din Mărgineni cu 

microbuzul. 

 

A existat acum peste un deceniu Școala de Arte și Meserii: au absolvit 4 serii de câte 

minimum 26 elevi în meseriile de croitori și prelucrători prin așchiere.   

Copiii participă la activități extrașcolare atât în comună cât și în Municipiul Piatra Neamț 

- există un grup artistic (cor, soliști, dansatori) „Mugurași de Mărgineni” care se împrospătează 

anual cu noi serii de copii. Coregraf Nicu Rotaru;  

- există o echipă de fotbal din care se recrutează jucători pentru Liga a IV-a (la echipa de fotbal 

Bradu Roznov). 

- în timpul vacanțelor se organizează la Hoisești școala de vară pentru copii preșcolari, clasa I-i și 

clasa a II-a. Se desfășoară jocuri, citit literatură, pictură, șezătoare, cântece etc.  

 

Școala se mândrește cu rezultate pozitive în activitatea educativă. În anul 2021 toți 

absolvenții clasei a VIII-a au promovat examenul de capacitate. Totuși, nu se remarcă vârfuri. 

De-a lungul anului școlar se obțin rezultate relativ bune prin participarea la Olimpiade 

școlare: Matematică, Istorie, Educație Tehnologică, Română, Biologie. 

După absolvire orientarea școlară a copiilor este spre liceele din Piatra Neamț și Roznov. La 

Piatra Neamț sunt atractive liceele: Informatică, Economic („Al. I. Cuza”), Pedagogic („Gh. 

Asachi”), Comercial („Spiru Haret”), CT „Gh. Cartianu”, Forestier, CT Transport.  

Ca meserii practicate peste ani de absolvenții de la Mărgineni, se remarcă IT-iști, medici, 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

96 

agronomi, electricieni, cadastriști, asistente medicale.  

Se ține legătura cu inspectoratul școlar pentru procurarea tabletelor IT necesare 

învățământului modernizat. 

 

b. Sănătate 

Unitățile sanitare, pe localități, în anul 2018 

Localitate 
Dispensare 

medicale total 

Cabinete 

medicale 

Cabinete 

stomatologice 
Farmacii Paturi in spitale 

Mărgineni 0 2 0 0 0 

 

Personalul sanitar, pe localități, la sfârșitul anului 2018 

Localitate 
medici stomatologi farmaciști cadre medii 

public privat public privat public privat public privat 

Mărgineni 0 2 0 0 0 0 1 2 

 

c. Asistență socială 

În anul 2020 au fost în evidențe persoane care au primit sprijin instituționalizat în diferite 

forme: 

- Mame minore luate în evidență: 4;  

- Persoane care au primit ajutor social: 5 persoane fizice, 1 familie;  

- Persoane care au primit indemnizație de creștere copil: 5;  

- Persoane care au primit indemnizații de handicap în diferite grade de gravitate: 98 persoane;  

- Persoane care au primit alocații de susținere a familiei: 22;  

- Persoane care au primit ajutor de încălzire: 37;   

- Asistenți maternali: 1 persoană;  

- Plasamente familiale: 2 copii;  

- Familii monoparentale: 25;  

- Copii aflați în dificultate: 7;  

- Abandon școlar: 2 copii;  

- Clasificate Copii cu CES (Cerințe Educaționale Speciale): 21;  

- Distribuire tichete sociale pe suport electronic: 83;  

- Distribuire tichete de grădiniță: 6 copii;  

- Beneficiari de produse POAD (Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor 

Dezavantajate): 17;  

În comună se remarcă un număr ridicat de familii dezorganizate. În plus și mai grav, această 

manifestare se perpetuează la generația tânără.  

 

d. Salubritate 

Deșeurile solide se tratează în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor din județul Neamț. Se face colectare selectivă și se tratează separat fiecare categorie de 

deșeuri:  

- deșeurile organice nepericuloase se trimit la Depozitul județean Girov. Componentele solide 

neorganice se preiau separat și se tratează prin reciclare pe categoriile:  

- sticlă și metal 

- plastic și PET 
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- hârtie și cartoane;    

Acestea se trimit a stații de sortare (cea mai apropiată la Girov) unde sunt selectate mai strict 

și se trimit la firmele specializate.  

Pe teritoriul comunei se află mai multe puncte de colectare dotate cu tomberoane: 

- pentru deșeuri reziduale există 30 de platforme; la Mărgineni – 19 platforme, la Hoisești – 7, la 

Itrinești – 2, la Hârțești – 2.  

- pentru deșeuri reciclabile există 20 de platforme: la Mărgineni – 12 platforme, la Hoisești – 5, la 

Itrinești – 1, la Hârțești – 2. 

 

e. Siguranță și ordine publică 

Comuna dispune de un post de poliție locală sub controlul Ministerului Administrației și 

Internelor. 

Există și rețele de camere de supraveghere video pentru clădirile publice din comună pentru 

descurajarea fenomenului infracțional. 

 

 

14. Situația mediului înconjurător 

 

Comuna Mărgineni se află departe de aglomerările urbane ceea ce face ca intensitatea 

poluării să fie mai redusă. Acest atu, al unui mediu curat poate fi valorificat prin turism rural 

(vilegiaturism).  

 

a. Calitatea apei 

Apele de adâncime sunt expuse poluării prin infiltrații ale poluării solide și a amplasării 

necorespunzătoare a grupurilor sanitare în gospodărie; în unele zone acviferul se află la mică 

adâncime ceea ce provoacă poluarea mai intensă a freaticului.  

Apele de suprafață sunt expuse poluării prin acțiunea de spălare a solului în timpul 

precipitațiilor.   

 

b. Calitatea aerului 

Factorii poluanți pentru aer sunt de asemenea, semnificativi. Sursele identificate de poluare 

sunt: 

- emisiile de gaze de eșapament din traficul auto; 

- emisiile gazoase de la deșeurile organice depozitate neadecvat care fermentează;  

- gazele cu efect de seră din activitatea zootehnică;  

 

c. Calitatea solului 

Poluarea solului are două cauze: 

- pe de o parte, s-au acumulat poluanți, mai ales nitrați și nitriți prin agricultura intensivă înainte 

de 1990.  

- pe de altă parte lucrările de exploatare a gazelor naturale a produs poluare prin deversarea 

lichidelor de foraj și a emisiilor de gaze. Conductele de transport au produs poluare ale solului, 

subsolului și apelor de suprafață și de adâncime cu efecte pe termen lung. S-au produs fisuri 

prin coroziune, deformări, spargeri, datorită utilizării și întreținerii inadecvate, alunecărilor de 

teren și eroziunilor de la inundații.  

Evacuarea deșeurilor solide se face în sistem uscat și prin antrenare cu apă.  
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15 Administrația publică 

 

Comuna Mărgineni este condusă de Consiliul Local ca organism de reglementare format din 

13 consilieri locali;  

Consilierii, din mandatul 2020 – 2024, au următoarele afilieri politice: 9 consilieri PSD, 4 

Consilieri PNL. 

Dragan Ion    – P.S.D (viceprimar) 

Archip Daniel –Cosmin  – P.S.D 

Diaconu Vlad Codrin  – P.N.L 

Haites Claudiu –Gabriel  – P.S.D 

Lungu Dumitru –Daniel  – P.S.D 

Michiusca Ion   – P.S.D 

Mircea Ion    – P.S.D 

Mitrea Robert- Gabriel  – P.N.L 

Nastasa Mihai   – P.S.D  

Nohai Ioan – Mădălin  – P.N.L 

Podaru Oana –Silvia  – P.N.L 

Safta Florin   – P.S.D 

Scurtu Constantin   – P.S.D 

 

 

Membrii consiliului local sunt organizați e Comisii de Specialitate astfel: 

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, 

servicii, comerț; 5 consilieri;  

2. Comisia pentru învățământ sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de 

agrement; 3 consilieri;  

3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a 

drepturilor cetățenești; 5 consilieri 

 

Comunicarea administrativ cu cetățenii se face prin următoarele mijloace: comunicare 

personală, afișare, curierat, comunicare pe site, e-mail, Monitorul Oficial Local (pentru hotărâri și 

reglementări, deliberative, definitive, executive).  

 

 

 

https://primariamargineni.ro/wp-content/uploads/2021/07/DOC.pdf
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Anexa 2. 

Analiza nevoilor și potențialului  

Pe sectoare de activitate și pe domenii 
Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

 

 

 

I. Domeniul SOCIAL 

 

1. Sectorul CULTURĂ ȘI TRADIȚIE 

Resurse 

existente 

Resurse umane - asociația culturală „Mugurașii Mărginenilor”. 

Resurse materiale 

- 1 cămin cultural la Mărgineni; 

- 1 bibliotecă comunală;  

- 1 bibliotecă școlară 

- 1 muzeu sătesc;  

- 5 biserici ortodoxe; 

Alte forme 
- 2 situri arheologice „Cucuteni” 

- colecția de ii; 

Necesități: 

● Reabilitarea sediului Căminului Cultural;  

● Dotarea corespunzătoare a Căminului Cultural pentru activități artistice;  

● Completarea dotărilor pentru accesarea operativă a patrimoniului mondial de cunoștințe (pe diferite tipuri de suport); 

● Reabilitarea și îmbogățirea fondului de carte a bibliotecii sătești; 

● Digitalizarea bibliotecii comunale; 

● Organizarea manifestării anuale „Ziua comunei” întâlnire cu fiii satului; serbarea nunților de aur;  

● Organizarea unui festival al sărbătorilor de iarnă (tradiții și obiceiuri); Participare la evenimentele culturale județene; 

● Implicarea cultelor în dezvoltarea vieții spirituale și sociale a localității. 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Organizarea mai judicioasă a spațiilor din Căminul Cultural;  

Financiare Resurse bugetare, Resurse atrase, Resurse locale; 

Umane Elevi, tineri, cadre didactice;  

Observații Activitățile culturale pot crea o relansare a specificului local; 
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2. Sectorul ARTĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 

- Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Mărgineni, 1739; Pictura interioară a fost executată de V. Crețulescu; 

Catapeteasma a fost construită în 1803 și are o mare valoare artistică; 

- Biserica „Sfântul Apostol Anania” Itrinești, 1728; Catapeteasma este formată din 3 rânduri de icoane. 

Alte forme   

Necesități: 

● Identificarea și promovarea tinerilor cu vocații și talente artistice; 

● Consilierea tinerilor cu înclinații artistice pentru punerea în valoare a talentului; 

● Valorificarea culturală și artistică a patrimoniului local cu ocazia sărbătorilor în comună; 

● Participare la manifestări artistice județene sau naționale cu formația „Mugurașii Mărginenilor”. 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Resurse locale 

Financiare Resurse private, Resurse atrase, Resurse locale; 

Umane elevi, persoane în vârstă; 

Observații - 

 

3. Sectorul EDUCAȚIE 

Resurse 

existente 

Resurse umane 22 cadre didactice; 314 elevi; 

Resurse materiale 
3 localuri de școală închise (Itrinești, Hoisești, 

Hârțești); 

1 local de școală deschis (Mărgineni); 

21 săli de clasă, 1 laborator de biologie, 1 laborator de fizică și 

chimie, 1 cabinet de informatică, 1 cabinet de istorie, CDI; 

1 sală de sport, 1 teren de sport; 1 grădiniță; 

Alte forme Total copii 314, din care: preșcolari 64, ciclul primar 147, ciclul gimnazial: 103; 

Necesități: 

● Reabilitare clădiri în cazul reluării activității în localurile de școală închise;  

● Program de dotări, reabilitări, înlocuire și completare mobilier în școli și grădiniță; 

● Modernizarea sistemului educativ pentru eficientizarea procesului; 

● Digitalizarea sistemului educațional: calculatoare, lap-top, tablete pentru comunicare on line; 

● Schimburi de experiență cu școli din alte regiuni ale Uniunii Europene pentru modernizarea sistemului educativ;  

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Alocarea sau crearea de spații pentru modernizarea sistemului educativ;   

Financiare Resurse bugetare, Resurse atrase, Resurse locale; 

Umane Colectivul Școlii active din comună; 

Observații Sistemul educativ local trebuie să devină principala sursă de competențe profesionale pentru mediul rural;  
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4. Sectorul ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane La primărie există 1 un consilier principal cu atribuții de asistent social; 

Resurse materiale - 

 Administrarea fondurilor repartizate de la buget pentru ajutor social; 

Alte forme 

- Persoane care au primit ajutor social: 5 persoane fizice, 1 familie;  

- Persoane care au primit indemnizație de creștere copil: 5;  

- Persoane care au primit indemnizații de handicap în diferite grad grav și accentuat: 98 persoane;  

- Persoane care au primit alocații de susținere a familiei: 22;  

- Persoane care au primit ajutor de încălzire: 37;   

- Distribuire tichete sociale pe suport electronic: 83;  

- Distribuire tichete de grădiniță: 6 copii;  

- Beneficiari de produse POAD (Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate): 217; 

- Mame minore luate în evidență: 4;  

- Asistenți maternali: 1 persoană;  

- Plasamente familiale: 8;  

- Familii monoparentale: 25;  

- Copii aflați în dificultate: 7;  

- Abandon școlar: 2 copii;  

- Clasificate Copii cu CES (Cerințe Educaționale Speciale): 21;  

Necesități: 

● Constituirea unei organizații furnizoare de servicii sociale (serviciu al Primăriei); 

● Proiect de asistare socială a persoanelor sărace pentru integrare în viața activă (legea 416); 

● Centru de zi pentru persoane vârstnice; 

● Cantină socială pentru săraci;  

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Resurse bugetare, Resurse atrase; 

Umane Asistenți sociali;  

Observații Programul are șanse de aplicare datorită nivelului de trai relativ redus din comună; 

 

5. Sectorul SĂNĂTATE 

Resurse 

existente 

Resurse umane 0 + 2 medici de familie, 1 + 2 cadre medii (public + privat); 

Resurse materiale 2 Dispensare medicale; 1 cabinet stomatologic, 1 dispensar veterinar; 
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Alte forme - 

Necesități: 

● Asigurarea resurselor umane competente pentru nevoile de asistență medicală; 

● Asigurarea utilităților necesare funcționării dispensarelor; 

● Program complex de asigurare a securității umane față de expunerea la riscul de îmbolnăvire; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale -  

Financiare Fonduri publice, fonduri atrase; 

Umane Personal de specialitate format tineri absolvenți de specialitate sau atras prin politici adecvate; 

Observații Politica de sănătate umană constituie una din prioritățile importante ale Uniunii Europene; 

 

6. Sectorul ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane 3 persoane: 1 șef de post, 2 agenți de poliție; 

Resurse materiale Sediu de poliție;  

Alte forme - 

Necesități: 

● Elaborarea și actualizarea planului de acțiune pentru situații de urgență;  

● Completări și dotări pentru eficientizarea intervențiilor în caz de urgență;  

● Organizarea unei campanii de educație a populației în spiritul respectării legii; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Fonduri bugetare; 

Umane Personal de specialitate;  

Observații Siguranța publică devine o prioritate locală importantă legată de frecvența tot mai ridicată a fenomenelor naturale;  

 
Paza obiectivelor publice este în sarcina primăriei care dispune de sistem de supraveghere video pe zona centrală a 

comunei, precum și paznici cu misiuni de observare prin patrulare. 

 

7. Sectorul CONDIȚII DE LOCUIT 

Resurse 

existente 

Resurse umane Populația comunei  

Resurse materiale 

1.719 locuințe, cu un număr mediu de 3 camere fiecare și o suprafață locuibilă de 40 - 50 mp; 

Materiale de construcție: pământ, lemn, piatră, cărămidă; 

Predomină cu casele cu un  nivel, dar construcțiile mai recente au preponderent două niveluri;  

Alte forme Acces la servicii de proiectare de performanță în construcții;  

Necesități: 
● Aplicarea Codului construcțiilor privind locuințele (reabilitarea celor vechi și construirea altora noi);  

● Acțiune educativă de conștientizare a locuitorilor cu privire la exigențele condițiilor de locuit;  
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● Promovarea unei politici de urbanism moderne; impunerea unor condiții de modernism și funcționalitate; 

● Parcelarea unor suprafețe din domeniul privat al primăriei pentru a fi atribuite tinerelor familii pentru construcții case; 

● Facilitarea alocării de spații pentru construcții de vile și case în regim privat; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Unele materiale de construcții disponibile în perimetrul localității; 

Financiare Fonduri proprii și Fonduri bugetare; 

Umane Forță de muncă calificată, plecată în străinătate sau disponibilă pe plan local; 

Observații 
Este necesară o campanie de conștientizare a populației cu privire la necesitatea creării unor condiții de locuit la standarde 

înalte de confort; 

 

 

II. Domeniul ECONOMIC 

 

8. Sectorul INDUSTRIE 

Resurse 

existente 

Resurse umane 6,5 antreprenori la 1.000 de locuitori (în județ 18,4 ‰); 

Resurse materiale 
Activități industriale dezvoltate în comună: prelucrarea lemnului, construcții, industrie alimentară (în prezent nu mai sunt); 

Gospodarii satului dispun de 48 de auto-utilitare; 

Alte forme  

Necesități: 

● Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activități de producție pentru valorificarea resurselor locale; 

● Stabilirea prin PUZ a zonei industriale de 40 ha; asigurarea cu utilități și căi de acces; 

● Sprijinirea mediului de afaceri local pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării afacerilor și creșterii 

competitivității economice;  

● Dezvoltarea unor afaceri care să valorifice resursele locale sau să furnizeze bunuri și servicii pentru populația locală; 

● Atragerea firmelor de consultanță în afaceri pentru asistarea activităților prezente și viitoare; 

● Promovarea unor activități pentru fixarea resurselor umane calificate și pentru atragerea altor resurse umane competente 

să desfășoare activități profesionale în comună (proiecție atractivă a carierei);  

● Deschiderea unei brutării; 

● Proiecte de investiții pentru dezvoltarea afacerilor existente în comună și deschiderea altora noi; 

● Proiecte de formare a resurselor umane competitive pentru dezvoltarea activităților economice; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private; 

Umane Continuarea studiilor de către absolvenții școlii; 

Observații Există un potențial deosebit de dezvoltare a unei industrii de valorificare a resurselor locale; 
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Există o idee de amenajare a unui pol de dezvoltare locală pe amplasamentul fostei Stațiuni de cercetări zootehnice, din 

subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice: 27,37 ha din care 9,22 ha construcții, 1,27 ha drumuri, 8,91 ha 

fânețe, 7,96 ha pășuni;  

 

9. Sectorul AGRICULTURĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane Populația de vârstă activă a comunei   

Resurse materiale 

Teren agricol 

Șeptel 

Utilaje și echipamente 

Alte forme 
O suprafață amenajată de 13,41 ha luciu de apă 

50 tractoare și accesorii pentru mecanizarea agriculturii;  

Necesități: 

● Organizarea de exploatații agricole pentru culturi performante; 

● Amenajări de luciu de apă pentru piscicultură și acvacultură;  

● Reabilitare pășuni și fânețe; 

● Dezvoltarea de activități generatoare de venituri de natură agricolă (crescătorii ce melci, ciuperci, viermi de mătase, 

struți, prepelițe etc.); 

● Înființarea de livezi de pomi fructiferi și arbuști; 

● Dezvoltarea potențialului apicol; 

● Promovarea unei politici agricole care să conducă la performanță și la valorificarea biomasei (nealimentar); 

● Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură; 

● Dezvoltarea unor interfețe de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare: centre de predare; 

● Promovarea unei politici de modernizare a agriculturii; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale 
Există 2,7 +0,7  ha de luciu de apă administrate de primărie;  

Există și alte suprafețe amenajabile pentru iazuri;  

Financiare 

Surse proprii, Surse publice, Surse atrase;  

Programul Național de Dezvoltare Rurală / Programul Național de Dezvoltare Locală / Programul Național de Dezvoltare 

Anghel Saligni, Programul Național de Redresare și Reziliență; Axa Leader (Grupuri de Acțiune Locală); 

Umane Calificarea persoanelor care lucrează în agricultură;  

Observații 
Agricultura va rămâne activitatea de bază pentru dezvoltarea economică a comunei, dar trebuie să devină performantă 

printr-o abordare managerială modernă; 
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10. Sectorul SILVICULTURĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 
- există 523 ha pădure pe teritoriul comunei administrate de Ocolul silvic Gârcina; 

- gestionare (pădurea reprezintă un element secundar în comună;  

Alte forme - 

Necesități: 

● Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă pentru valorificare energetică: arin, mesteacăn, fag, salcâm, 

tei, brad cu structură lemnoasă compactă (similar cu cel de la Tazlău);  

● Împădurirea a ariilor expuse la alunecări; 

● Înființarea de păduri în sistem mozaic (în alternanță cu terenuri agricole; în sectorul privat); 

● Înființarea unei asociații de proprietari de terenuri forestiere; 

● Dezvoltarea potențialului cinegetic; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Terenuri improprii practicării agriculturii sau predispuse la alunecări;  

Financiare Planul Național de Dezvoltare Rurală; 

Umane Formarea resurselor umane specializate; 

Observații 
● Politica națională în domeniul Silviculturii (echilibrare ecologică, culturi mozaic) - factor favorabil; 

● Politica națională în domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de creștere pentru valorificare energetică) – favorabil; 

 

11. Sectorul COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane 18 magazine mixte = 15 S.C., 6 P.F., 2 A.F. 

Resurse materiale 
Spații comerciale plasate în locuințe proprii sau spații închiriate; 

Magazin universal a devenit „La doi pași”, Retail; 

Alte forme - 

Necesități: 
● Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale; 

● Înființarea unor spații comerciale de alimentație publică; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Resurse private, Resurse atrase; 

Umane - 

Observații 
Riscul dezvoltării acestor afaceri: regimul sever al condițiilor de comercializare a produselor alimentare impun cheltuieli 

ridicate pentru investiții;   
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12. Sectorul SERVICII 

Resurse 

existente 

Resurse umane medic veterinar;   

Resurse materiale firme transport auto și camioane, dispensar veterinar fără farmacie veterinară, serviciu de salubritate comunală;  

Alte forme - 

Necesități: 

● Dezvoltarea sectorului pentru servicii către populație: croitorie etc. 

● Înființarea unor servicii de consultanță pentru aplicații de modernizare a vieții economice și sociale;   

● Conștientizarea populației pentru creșterea exigențelor de a beneficia de servicii de calitate;   

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Dotări adecvate pentru servicii de performanță; 

Financiare Resurse private, Resurse atrase; 

Umane Tineri care se pot califica în scopul desfășurării unor activități în domeniul serviciilor; 

Observații Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor pentru dezvoltarea unor activități în domeniul serviciilor;  

 

13. Sectorul (AGRO)TURISM 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale - 

Alte forme 
Fond de vânătoare și fond floristic;  

Obiective naturale și istorice nevalorificate; 

Necesități: 

● Evaluarea posibilităților de a construi un concept de turism specific comunei: climateric, istoric, cultural, agro, culinar, 

cinegetic, religios… 

● Deschiderea unei pensiuni agro-turistice cu pachet adaptat de servicii; 

● Susținerea unei campanii de promovare turistică a localității; atragerea atenției asupra unor obiective;  

● Înființarea unor activități complementare în sprijinul turismului: baze sportive (golf, tenis, înot, pescuit etc.); 

● Formarea și atragerea resurselor umane competente pentru susținerea inițiativelor de dezvoltare a turismului;   

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri structurale (POS CCE, POR, PNDR); 

Umane Întreprinzători, oameni de afaceri; 

Observații 
Promovarea unei politici de încurajare a activităților de interes turistic în asociere cu alte activități care pot căpăta 

specific local (vânătoare, pescuit sportiv etc.); 
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14. Sectorul CONSTRUCȚII 

Resurse 

existente 

Resurse umane Întreprinzători în domeniul construcțiilor în comună: persoane fizice și firme; 

Resurse materiale Terenul intravilan al localității (proprietate privată a cetățenilor, proprietate privată și publică a primăriei); 

Alte forme - 

Necesități: 

● Atragerea investitorilor pentru construirea de case sau vile și scoaterea acestora la vânzare; 

● Promovarea unei politici stimulatoare pentru dezvoltarea fondului construit; 

● Organizarea unor cursuri de calificare și specializare pentru activități de construcții: pietrari, fierari, betoniști, zidari, 

zugravi, tâmplari, dulgheri etc.  

● Parcelare si concesionare de terenuri pentru familii tinere; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Materiale de construcții, gospodăriile populației, terenul din proprietatea privată a primăriei; 

Financiare Resurse private, Resurse atrase; 

Umane Personal calificat în meserii de construcții. Întreprinzători care doresc să înceapă o afacere în construcții; 

Observații - 

 

 

III. Domeniul URBANISM 

 

15. Sectorul MANAGEMENTUL TERITORIULUI 

Resurse 

existente 

Resurse umane Cei 3.679 locuitori ai comunei; 

Resurse materiale Cele 5.983 ha de teren ale comunei / Cele 4 sate, din care 629,88 ha intravilan și 5.155 ha moșia comunei ; 

Alte forme - Elemente de specificitate privind delimitarea terenurilor, a căilor de acces, a liniei arhitecturale, a centrului comunei; 

Necesități: 

● Crearea unei mentalități de abordare a vieții sociale și economice locale în care teritoriul constituie o resursă; 

● Studii și cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potențial economic, social, ecologic, tehnologic și crearea 

conceptelor necesare de valorificare a acestui potențial;   

● Definitivarea reconstituirii proprietății asupra terenurilor și clădirilor; 

● Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare urbană; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Întreg teritoriul comunei; 

Financiare Resurse bugetare, resurse atrase, resurse familiale; 

Umane Acces la consultanța de specialitate pentru realizarea obiectivului; 

Observații Managementul teritoriului diferă de amenajarea teritoriului; 
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16. Sectorul PUG ȘI PUZ 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale PUG-ul a fost realizat în 2019; 

Alte forme - PUZ-uri; 

Necesități: 

● Actualizarea PUG și adaptarea sa la politica și strategia de dezvoltare a comunei;  

● Elaborarea de PUZ-uri pentru includerea tuturor mențiunilor impuse de dezvoltarea locală; 

● Transformarea comunei într-un model zonal de dezvoltare durabilă rurală;  

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Fonduri locale; 

Umane Acces la consultanță de specialitate; 

Observații   

 

17. Sectorul AMENAJAREA TERITORIULUI 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale PUG, PUZ (în perspectivă pentru amenajări ale polului de dezvoltare economică); 

Alte forme - 

Necesități: 

● Abordarea teritoriului comunei ca resursă și valorificarea adecvată a potențialului oferit de aceasta;  

● Zonarea terenurilor agricole și neagricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare și asigurare acces; 

● Constituirea și actualizarea permanentă a unei baze de date privind situația teritoriului; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Încurajarea dezvoltării unor activități economice locale pentru amenajări și întreținere;  

Financiare Fonduri private, fonduri atrase; 

Umane Crearea de locuri de muncă pentru populația activă locală pentru lucrări de amenajare; 

Observații Promovarea unei politici de amenajare și creare a unor premise de dezvoltare locală pe principii durabile; 
 

 

IV. Domeniul MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

18. Sectorul CALITATEA MEDIULUI (APĂ, AER, SOL) 

Resurse 

existente 

Resurse umane Locuitorii comunei expuși la poluare sau generatori de poluare; 

Resurse materiale 

Terenuri agricole și tehnologiile de întreținere a culturilor: chimizare;  

Gospodăriile populației: surse de poluare; Mijloacele auto aflate în trafic; 

Rețeaua de apă potabilă și de canalizare, Apa meteorică;  
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Alte forme Nu s-au evidențiat deocamdată elemente de poluare și contaminare a apei peste limitele admise;  

Necesități: 

● Identificarea surselor de poluare și a stadiului de afectare a mediului înconjurător; 

● Monitorizarea gradului de poluare a aerului, apei, solului; 

● Soluții de stopare a poluării și promovarea unui program de restaurare ecologică; 

● Program de restructurare a activităților gospodărești pentru eliminarea surselor de poluare a aerului, apei și solului; 

● Program de conștientizare a populației comunei asupra riscurilor de expunere la poluare și a măsurilor de evitare  a 

poluării mediului înconjurător; 

● Organizarea societății civile pentru promovarea conceptelor ecologice; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Depoluare naturală (macrofite); 

Financiare Resurse publice, resurse atrase; 

Umane Reprezentanții societății civile, personal specializat pentru aplicarea proiectelor; 

Observații 
Este necesară o politică ecologică intensivă pentru: stoparea poluării, crearea condițiilor pentru desfășurarea unor 

activități economice ecologice, asigurarea confortului unei vieți în mediu curat fără expunere la riscuri de poluare; 
 

19. Sectorul PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII UMANE 

Resurse 

existente 

Resurse umane Populația comunei grupată pe categorii de vârstă 

Resurse materiale Rețea instituțională de monitorizare;  

Alte forme - 

Necesități: 

● Program de conștientizare a populației cu privire la expunerea agenți nocivi în diferite situații și necesitatea adoptării 

unor măsuri drastice de protejare; (de actualitate COVID-9); 

● Digitalizarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor de sănătate la standarde înalte; 

● Program de educare a populației pentru adoptarea unui mod de viață sănătos; 

● Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană: poluare chimică, zgomot, stres;  

● Organizarea societății civile pentru promovarea conceptelor moderne de sănătate umană;  

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Clădiri și mijloace de comunicare și transfer de cunoștințe;  

Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private;  

Umane Specialiști și voluntari;  

Observații Focalizarea politicii administrației publice pe satisfacerea nevoilor umane;. 
 

20. Sectorul UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 5.155 ha teren agricol, 523 ha pădure, 825 ha teren neagricol; 630 ha teren intravilan; 
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Alte forme - 

Necesități: 

● Participare la un proiect zonal integrat de valorificare durabilă a resurselor naturale; 

● Desfășurarea unei campanii de conștientizare a populației cu privire la gestionarea durabilă a resurselor locale; 

● Valorificarea potențialului turistic; balnear; climateric;  

● Valorificarea atributelor de sănătate ale plantelor medicinale; 

● Promovarea unei politici de încurajare a activităților de exploatare a resurselor regenerabile; 

● Proiect de educare și transfer de cunoștințe cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă și a raportului nevoi / resurse; 

● Valorificarea energetica a resurselor agricole si silvice; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Mijloace moderne de conducere și control al proceselor; 

Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private; 

Umane Proprietarii de pământ de pe raza comunei pentru resursele solului; 

Observații Oportunitatea valorificării potențialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene; 

 

21. Sectorul MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

Resurse 

existente 

Resurse umane 
Apelarea la Persoanele incluse în programul de ajutor social; 

Personal angajat pentru această activitate; 

Resurse materiale Baza tehnică a comunei; 

Alte forme 
Tendințe de depozitare neorganizată de deșeurilor solide post-utilizare; 

Arderea poluantă a unor materiale post-utilizare: mase plastice, cauciuc, textile sintetice, resturi vegetale; 

Necesități: 

● Activități de educare a populației cu privire la necesitatea și modul de colectare selectiva a deșeurilor menajere solide;  

● Crearea infrastructurii locale colectare selectivă a deșeurilor solide - sistem integrat;  

● Participare la programul județean de gestionare integrată a deșeurilor menajere solide: colectare selectivă; 

● Organizarea societății civile pentru promovarea conceptelor moderne gestionare a deșeurilor; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Infrastructură de colectare, depozitare, transport; 

Financiare Resurse publice, resurse atrase; 

Umane Personal calificat; 

Observații Acest sector este determinant în crearea condițiilor optime de locuit în localitate; 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

111 

V. Domeniul INFRASTRUCTURĂ 

 

22. Sectorul TEHNICO - EDILITAR 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale -  

Alte forme Fără apă (fără captare); fără canalizare (epurare);  

Necesități: 

Necesarul de apă: 10,3 l/s sau 888,84 m3/zi în satele Mărgineni și Hoisești; 3,9 l/s sau 343,8 m3/zi în satele Itrinești și 

Hârțești; rezervor tampon pentru rezerva de apă: total 500 m3, din care 258,5 m3 este rezerva pentru incendii și 232 m3 

pentru compensarea variațiilor zilnice de consum; 

● Construirea rețelei de furnizare a apei potabile, 11 km / etapa 1 Mărgineni, Hoisești; 

● Construirea rețelei de canalizare, 11 km / etapa 1 Mărgineni, Hoisești; 

● Construirea a stației de epurare la Hoisești (mecanică și biologică); 

Extinderea alimentării cu apă a satelor Itrinești și Hârțești implică suplimentarea rezervei cu 200 m3; 

● Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la rețeaua edilitară de apă potabilă și 

canalizare pentru eliminarea expunerii la poluare și agenți patogeni;  

● Reglementarea problemei apei pluviale de-a lungul drumurilor asfaltate (defluire, rigole, șanțuri, poduri, podețe); 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - teren pentru foraje, depozitare, zone de protecție; 

Financiare Fonduri atrase, fonduri publice (POS Mediu); 

Umane Persoane active din comună (aplicarea proiectelor generează surse de venituri pentru populație); 

Observații Acest sector este determinant în crearea condițiilor optime de locuit în localitate; 

 

23. Sectorul ENERGETICĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane - familiile; 

Resurse materiale 

Linii aeriene de transport pe stâlpi de beton; LEA 20 kV; Racordat la SEN prin stația 110 – 20 kV Roznov;  

Posturi de transformare de 20 / 0,4 kV;  

Rețea veche și uzată;  

Iluminatul public este reabilitat. Necesită lucrări de mentenanță; 

Locuințe racordate la rețeaua electrică;  

Locuințe cu instalație de termoficare și apă caldă;  

Locuințe cu sobe de încălzire cu combustibil solid; 

Alte forme 7 puncte de transformare, 160 - 180 kW; 
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Necesități: 

● Construirea aducțiunii de gaz metan și a rețelei de distribuție pentru acoperirea nevoilor energetice ale populației și 

instituțiilor – asociere pentru branșare la rețeaua națională. 11 km aducțiune, 11 km distribuție;  

● Reabilitarea rețelei de electrificare și extindere 4 km spre zonele destinate activităților economice. Reamplasarea 

punctelor de transformare (E.ON Distribuție);   

● Valorificarea resurselor energetice regenerabile (vânt, soare, biomasă); 

● Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică produselor agricole;  

● Promovarea unei politici de autonomie energetică a localității și eliminarea surselor energetice poluante; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale 
Terenul neagricol disponibil; 

Expunerea la vânt și la insolație; 

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice; 

Umane Locuitorii satelor; 

Observații 

Nu există o tradiție locală în domeniul aplicațiilor energetice din surse regenerabile (excepție, lemnul pentru foc); 

Valorificarea potențialului acestui sector constituie o șansă pentru dezvoltarea comunei;  

Încadrare pe hărțile energetice: 4 – 6 m/s vânt la 50 m altitudine; 1.200 – 1.300 Wh/m2/an;  

 

24. Sectorul SPAȚII VERZI 

Resurse 

existente 

Resurse umane Locuitorii satului 

Resurse materiale Spații publice, curțile oamenilor și ale instituțiilor, marginea drumurilor 

Alte forme - 

Necesități: 

● Amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii și de agrement pentru tineri (2 - 3 ha); 

● Crearea unei zone de agrement în perimetrul localității; 

● Promovarea unui proiect comunitar de amenajări de spații verzi în gospodăriile populației; 

● Promovarea unei politici „localitatea verde”;   

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Acces la material biologic adecvat; 

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice;  

Umane Acces la consultanță peisagistică; 

Observații Pentru locuitorii comunei amenajările peisagistice trebuie să devină un factor de confort și sănătate; 

 

25. Sectorul STABILIZARE TERENURI 

Resurse 

existente 

Resurse umane - proprietari de terenuri; 

Resurse materiale 2014 / 20 ha pajiști degradate (sursa TEMPO); 
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Alte forme  

Necesități: 

● O evaluare geologică competentă și identificarea zonelor expuse la alunecări;  

● Adoptarea celor mai potrivite și eficiente măsuri de stabilizare a solurilor predispuse la alunecări;  

● Soluții tehnice de stabilizare a cursului apelor de suprafață pe teritoriul comunei;  

● Combinarea politicilor din silvicultură și horticultură cu cele de stabilizare a terenurilor;  

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Suprafețele de teren afectate; 

Financiare Surse atrase, fonduri publice: POS MEDIU, PNDR;  

Umane Persoanele active din comună, proprietari ai terenurilor afectate; 

Observații Prin acțiunile de stabilizare a terenurilor se reface și echilibrul ecologic la zonei; 

 

26. Sectorul REȚEA DE TRANSPORT și de acces 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 

Drumuri județene 12 km; Drumuri comunale 12 km; Drumuri vicinale: 33,28 km; Asfaltate, în curs de asfaltare, betonate, 

pietruite; Drumuri de câmp; 

DJ157: de la Piatra Neamț (Izvoare), prin Mărgineni centru, prin Hoisești, spre Roman;  

DJ157H de la Mărgineni centru prin Itrinești, spre Girov; 

DJ157J de la Hoisești spre Negritești, spre Podoleni; 

DC116 de la Hoisești spre Hârțești (se închide); 

Alte forme 

Transportul de persoane în zonă este asigurat de autobuze ale unor firme de transport din Piatra Neamț pe relațiile: Piatra 

Neamț – Itrinești și Piatra Neamț Hoisești; 

Distanța Mărgineni Piatra Neamț = 25 km, Distanța Mărgineni – Roman = 38 km; 

Necesități: 

● Se constată un deficit de accesibilitate pentru fiecare din satele componente ale comunei; 

● Mentenanța infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței în circulația publică și mobilitatea cetățenilor; 

● Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane și de marfă și informarea transportatorilor; 

● Deschiderea unor căi de transport alternative spre comunele învecinate; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Calitatea drumurilor de acces în localitate: drumuri județene, drumuri comunale; ulițele satelor; 

Financiare 
Activități generatoare de profit; 

Fonduri publice (POS Infrastructură și transport); 

Umane - 

Observații Ponderea transportului se realizează spre Piatra Neamț și spre localitățile învecinate;  
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27. Sectorul ADMINISTRAȚIE ȘI SOCIETATE CIVILĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane 24 salariați din care: 2 demnitari, 1 secretar, 21 personal executiv; 

Resurse materiale Un sediu al Primăriei; 

Alte forme - 

Necesități: 

● Extinderea și modernizarea sediului pentru Primărie;  

● Programe de dotare și întărire instituțională a administrației publice;  

● Digitalizarea activități la interfața cu publicul; 

● Racordarea instituțiilor, a agenților economici și a populației la sistemele actuale de comunicare;  

● Program de perfecționare profesională continuă a personalului din administrația publică în corelație cu exigențele 

impuse de creșterea autonomiei în administrația publică locală și cu exigențele pentru executarea sarcinilor de serviciu;  

● Programe de constituire și dezvoltare a bazei de utilaje și echipamente pentru intervenție în caz de situații de urgență;  

● Întărirea instituțională a Primăriei pentru realizarea unei activități performante a actului de administrare;  

● Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru întărirea participării cetățenilor la administrarea comunei 

(punct de informare, birou de consiliere pentru cetățeni, publicația periodică a primăriei); 

● Încurajarea formelor de asociere a societății civile pentru participare la viața publică a localității;  

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Patrimoniul public și privat al comunei; 

Financiare Fonduri proprii și fonduri bugetare; 

Umane Optimizarea numărului de salariați ai Primăriei pentru a se eficientiza calitatea actului de administrație publică;   

Observații 
Creșterea autonomiei administrației publice locale presupune constituirea mijloacelor adecvate a aplicare și urmărire a 

consecințelor politicii economice, sociale și ecologice și a impactului asupra cetățenilor și bunurilor lor; 
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Anexa 3 

Analiza SWOT  

Pe sectoare de activitate și pe domenii 
Strategia de dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț 2021 - 2030 

 

 

I. Domeniul SOCIAL 

 

Analiza SWOT - sectorul de activitate 1. CULTURĂ ȘI TRADIȚIE 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- există o dotare importantă materială în 

gestiunea primăriei 
- activitatea culturală este slabă 

- clienți 
- populația locală prețuiește moderat patrimoniul 

cultural 

- modernismul afectează viața 

populației locale și tradițiile 

- personal - elevii de școală participă la manifestări culturale 
- la populația adultă sunt foarte puține 

inițiative culturale 

- fluxuri 

informaționale 

- există o promovare a tradițiilor și elementelor 

culturale locale  

- formale actuale de promovare nu sunt 

adecvate 

- fluxuri 

financiare 

- costurile manifestărilor culturale sunt suportate 

de populație 

- fondurile alocate pentru cultură sunt 

nesemnificative 

 Oportunități Riscuri 

- social - ridicarea standardului de viață în mediul rural - migrarea populației active în țările UE 

- tehnologic 
- instrumentele moderne pot relansa activități 

tradiționale 

- presiunea interculturală poate altera 

specificul local 

- economic 
- posibilități de lansare a unor activități 

economice tradiționale 

- mediul concurențial afectează 

viabilitatea meșteșugurilor 

- ecologic 
- caracterul ecologic al activităților tradiționale 

atrage resurse 

- standardele europene aplicate greșit 

afectează tradițiile 

- politici - politici de brand local tradițional 
- susținere limitată a activităților 

tradiționale rurale 

 

Analiza SWOT - sectorul de activitate  2. ARTĂ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - 
 - generația tânără nu este interesată de 

continuitate în domeniu 

- clienți - localnici, persoane în tranzit 
- există o oarecare educație artistică 

locală 

- personal - unele talente native locale pot anima domeniul 
- există puține inițiative locale de 

promovare a talentelor artistice 

- fluxuri 

informaționale 

- posibilitate de studii sistematice în Piatra Neamț 

și Iași 
- slabă promovare 

- fluxuri 

financiare 

- obținerea unor venituri pentru persoanele 

ocupate în domeniu 

- activitățile nu au depășit pragul de 

rentabilitate 

 Oportunități Riscuri 

- social - infuzie de educație artistică - expunerea la kich 

- tehnologic - posibilități de investiții - 

- economic - corelare integrată în politica turistică zonală - concurența interculturală  

- ecologic - educație ecologică prin artă - impact redus la nivel educațional 

- politici - politici de sprijinire a turismului 
- talentele identificate sunt atrase către 

medii culturale consacrate  
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Analiza SWOT sectorul de activitate  3. EDUCAȚIE 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- sistem educativ integrat primar și gimnazial 

- dotări funcționale  

- mesajul educațional către tânăra 

generație este alterat 

- clienți 
- preșcolarii și școlarii frecventează cursurile școlii 

(abandon școlar redus) 

- adulții nu sunt cuprinși în sistemul de 

formare continuă 

- personal - colectiv profesionist de cadre didactice - personal insuficient 

- fluxuri 

informaționale 

- există sistem de schimburi de experiență (cercuri 

didactice, mobilități) 

- mijloacele moderne de informare sunt 

slab reprezentate  

- fluxuri 

financiare 
- sunt disponibile fonduri bugetare - nu există alte surse de finanțare 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- programe speciale pentru dezvoltarea resurselor 

umane 

- viteză de adaptare redusă și 

sacrificarea unor serii de tineri 

- tehnologic 
- programe de dotare didactică speciale pentru 

mediul rural 

- utilizare necorespunzătoare a noilor 

dotări  

- economic 
- nevoia de competențe profesionale pentru 

economia competitivă 
- 

- ecologic - abordări noi ale educației pe principii durabile 
- „foamea” de resurse convenționale 

afectează și educația 

- politici 
- strategia în educație prevede o schimbare totală a 

sistemului (România educată) 

- politica de schimbări nu este adaptată 

nevoilor reale 

 

Analiza SWOT - sectorul de activitate  4. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- există programe de ajutoare sociale pentru 

săraci, nevoi speciale… 

- sistemul de ajutor social nu încurajează 

reintegrarea activă 

- clienți 
- ponderea populației cu nevoi de asistare 

este mică 

- populația activă a migrat în străinătate, 

copiii au rămas cu bunici (probleme grave) 

- personal 
- există personal specializat pentru asistență 

socială 

- personal insuficient pentru asistență socială 

- societatea civilă insuficient implicată 

- fluxuri 

informaționale 

- există informare operativă cu privire la 

formele de ajutor de stat 

- informare insuficientă cu privire la alte 

fonduri sociale 

- fluxuri 

financiare 
- programe de finanțare guvernamentale - fonduri insuficiente 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- programe consistente destinate asistenței 

sociale reale 

- dezechilibre între nivelul de asistență a 

beneficiarilor și o categorie socială aflată la 

limita de subzistență, neeligibilă   

- tehnologic 
- realizarea unui sistem digital on line de 

aplicare și monitorizare a dosarelor 
- Acces redus la internet a localnicilor 

- economic 

- dezvoltarea economică a localității va 

permite mărirea fondurilor destinate 

asistenței sociale   

- accesarea unor fonduri pentru asistență 

socială vor necesita proiecte de finanțare bine 

întocmite 

- ecologic - - 

- politici - politică socială susținută din partea UE 
- repartizarea fondurilor ar putea fi realizată 

pe principii politice 

 

Analiza SWOT - sectorul de activitate  5. SĂNĂTATE 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - sistem de asistență sanitară rurală minimală 
- serviciile acordate sunt afectate de bugetul 

insuficient 

- clienți 
- populația arondată integral medicilor de 

familie 

- frecventarea medicului de familie este 

sporadică 

- personal - medici, cadre medii - personal insuficient  
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- fluxuri 

informaționale 
- 

- insuficientă promovare a exigențelor 

privind expunerea populației la factori de 

risc pentru sănătate 

- fluxuri 

financiare 

- fonduri bugetare destinate asistenței 

medicale (prin CASS) 

- fonduri insuficiente destinate asistenței 

medicale 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- monitorizarea mai strictă a asistenței 

sanitare 

- reacție nefavorabilă la sistemul de norme 

sanitare impuse 

- tehnologic 
- posibilități de dotări performante pentru 

actul medical 

- costurile de exploatare ridicate pot 

conduce la renunțarea la dotări 

- economic - alocări bugetare - alocări bugetare preferențiale 

- ecologic - promovarea principiilor naturiste - lupta anti covid (vaccinare redusă) 

- politici 
- programe complexe de urmărire a stării de 

sănătate a populației 

- politici de specializare zonală a centrelor 

de asistență sanitară  

 

Analiza SWOT - sectorul de activitate 6. ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - servicii organizate de ordine publică - spații de lucru necorespunzătoare  

- clienți - populația localității beneficiază de servicii  - nivelul de infracționalitate este mediu 

- personal - personal asigurat de MAI - personal insuficient 

- fluxuri 

informaționale 
- 

- comunicare insuficientă cu cetățenii cu 

privire la importanța respectării legii 

- fluxuri 

financiare 

- fonduri bugetare destinate ordinii și 

siguranței publice 

- fonduri insuficiente destinate ordinii și 

siguranței publice 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- simplificarea formalităților în relația cu 

populația  
- fenomene infracționale necontrolate 

- tehnologic - dotări pentru optimizarea activității - 

- economic - - evaziuni fiscale 

- ecologic - - deversări și depozitări ilegale de deșeuri 

- politici - descurajarea infracționalității -  

 

Analiza SWOT - sectorul de activitate  7. CONDIȚII DE LOCUIT 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- case în stare bună și medie pentru marea 

majoritate a gospodăriilor 

- condiții de locuit încă neadaptate la 

exigențele moderne 

- clienți 
- majoritatea gospodarilor comunei au case noi, 

trainice 

- o parte din cetățeni nu au acces la 

condiții acceptabile de locuit 

- personal - 
- nu există un sistem de acces facil la 

consiliere în domeniu 

- fluxuri 

informaționale 
- acces la publicații de specialitate - 

- fluxuri 

financiare 
- creșterea veniturilor populației 

- venituri încă insuficiente pentru 

investiții imobiliare la populație 

 Oportunități Riscuri 

- social - îmbunătățirea condițiilor de viață  - afectarea arhitecturii tradiționale 

- tehnologic 
- materiale performante pentru decorațiuni și 

funcționalitate 
-  

- economic 
- alocarea de fonduri pentru investiții imobiliare 

publice 
- 

- ecologic - adaptarea mediului de locuit  
- desincronizări construire locuințe 

instalare utilități 

- politici 
- alocarea de terenuri din fondul privat al 

primăriei 

- plasarea localității în afara regiunilor 

turistice consacrate deja 
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II. Domeniul ECONOMIC 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate 8. INDUSTRIE 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse -  - nu există activități economice în comună 

- clienți 
- există clienți pentru produsele posibile de 

realizat 
- nu există un brand economic al zonei 

- personal - există forță de muncă cu diferite calificări  
- forța de muncă activă a plecat la lucru în 

străinătate sau în oraș 

- fluxuri 

informaționale 

- se fac informări periodice cu privire la 

potențialul oferit de resursele locale 

- nu există o evaluare asupra ramurilor 

industriale posibil de dezvoltat în comună 

- fluxuri 

financiare 

- mecanism de reținere a contribuției firmelor 

la buget local 

- nu s-a dezvoltat sistemul bancar în 

localitate 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- se prevede un grad ridicat de ocupare a 

locuitorilor din mediul rural 

- exigențe ridicate pentru locurile de 

muncă nou create  

- tehnologic - posibile achiziții de tehnologii performante - impact diferențiat asupra mediului local 

- economic 
- programe de finanțare pentru activități de 

producție (specific rurale) 

- dezvoltare mai rapidă a unor industrii 

similare in sate vecine 

- ecologic 
- produsele realizate din resurse naturale locale 

nu sunt poluante 
- posibile efecte negative asupra mediului  

- politici 
- politicile naționale și europene încurajează 

dezvoltarea unei industrii rurale 

- incompatibilități între viziunea 

decidenților și ramuri industriale posibil 

de dezvoltat în comună 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  9. AGRICULTURĂ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 

- 5.155 ha teren fertil, pentru agricultură 

- zona consacrată pentru culturi reprezentative 

(cartof, cereale, pomi fructiferi, arbuști) 

- produsele realizate furnizează o 

supraofertă pe piață;  

- pământul este dat în arendă la câteva 

firme mari din afara comunei (TCE 3 

Brazi) 

- clienți 
- industria alimentară preia cantități importante 

din recolte 

- industria nealimentară nu este 

reprezentată 

- personal 
- populația activă este formată preponderent din 

agricultori 

- cunoștințele de agricultură sunt cele 

de subzistență 

- lipsă de personal calificat 

- fluxuri 

informaționale 

- cunoștințe tradiționale despre agricultura în zona 

deluroasă și politicile de cultură (rotația culturilor) 

- nu există o politică sistematică de 

recalificare și specializare pentru o 

agricultură performantă  

- populația care se ocupă de agricultură 

nu este interesată să învețe și să aplice 

tehnologii noi în agricultură 

- fluxuri 

financiare 

- veniturile de bază ale populației locale provin 

preponderent din agricultură 

- produsele agricole au preț foarte mic 

- exploatațiile agricole nu și-au dovedit 

eficiența 

 Oportunități Riscuri 

- social 

- valorificarea potențialului tradițional  

- creșterea veniturilor populației din agricultură 

- crearea de locuri de muncă stabile 

- necesitatea consacrării exploatațiilor 

agricole 

- rezistența la schimbare a 

mentalităților tradiționale 

- tehnologic 

- disponibilitatea unor soluții performante 

- acces la piața de echipamente competitivă pe 

plan european 

- ofertă redusă a forței de muncă 

calificate care să exploateze 

corespunzător mijloacele achiziționate  
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- economic 

- disponibilitatea pentru accesare a Fondului 

European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 

pe bază de proiecte 

- acordarea de subvenții agricole 

- exigențe în elaborarea documentației 

de accesare a fondurilor 

- ecologic 
- accesibilitatea Programelor de agricultură 

ecologică 

- calitatea solului afectata de poluare 

extractivă 

- politici 
- politici agricole de susținere a costurilor ridicate 

- Planul Național de Dezvoltare Rurală  

- politici de restrângere a suprafeței 

cultivate 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  10. SILVICULTURĂ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - există suprafețe împădurite (523 ha) 
- păduri formate prin lăstărire pe pășuni 

și fânețe 

- clienți - există o nevoie locală de resurse silvice 
- lemnul din pădurea comunei nu este 

exploatabil 

- personal 
- Ocolul silvic se află pe teritoriul comunei 

Gârcina 

- nu există personal calificat în 

probleme de silvicultură 

- fluxuri 

informaționale 

- există suprafețe care pot intra în programul de 

împădurire 

- mentalități neadaptate la imperativele 

actuale  

- fluxuri 

financiare 

- posibilitate de elaborare proiecte de finanțare 

(PNDR) 

- nu s-au dezvoltat activități economice 

de prelucrare a lemnului 

 Oportunități Riscuri 

- social - posibilitate de refacere a echilibrului om - natură - nivel redus de acceptare 

- tehnologic 
- material biologic performant pus la dispoziția 

programelor de reîmpădurire 
-  

- economic 

- posibilitate de venituri din silvicultură 

- programe de finanțare a acțiunilor de 

reîmpădurire (perdele) 

- ciclu lung bani - marfă - bani 

- ecologic - refacerea echilibrului ecologic -  

- politici 
- politici de împădurire (10% din suprafață), arii 

mozaic 

- politici ambigui la nivel local, 

nesusținute prin Direcția Silvică 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  11. COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - 
- un număr mic de unități comerciale  

- standard necorespunzător de funcționare 

- clienți - piața de consum variată - consumul nu este exigent și fundamentat  

- personal 
- întreprinzătorii preferă activitățile 

comerciale 

- locurile de muncă sunt salarizate la nivel 

minim 

- fluxuri 

informaționale 

- practicarea unei documentări anterioare 

asupra cerințelor pieței 

- lipsa informațiilor cu privire la evoluția 

exigențelor în comerț 

- fluxuri 

financiare 
- venituri importante pentru populație 

- lipsa investițiilor pentru dezvoltarea 

afacerilor 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- organizarea unei piețe de consum 

exigente 

- exigențe tot mai rafinate ale consumatorilor 

- invazia supermarketurilor; 

- tehnologic 
- modele noi de practicare a comerțului 

civilizat 

- lipsa condițiilor pentru aplicarea noilor 

metode de comerț 

- economic 
- posibilitate de extindere la 

comercializarea produselor proprii 

- construirea marilor centre comerciale la 

Piatra Neamț  

- ecologic - - gestionare necorespunzătoare a ambalajelor 

- politici 
- creșterea exigențelor în privința 

practicării comerțului 

- politicile și exigențele în producția și 

comercializarea produselor alimentare 
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Analiza SWOT - din sectorul de activitate 12. SERVICII 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse -  - sectorul servicii este slab reprezentat 

- clienți 
- există o nevoie puternică de servicii pentru 

populație și agenți economici 

- o parte din servicii nu sunt conștientizate ca 

necesitate și utilitate 

- personal - 
- nu există personal calificat și nici interesat 

pentru prestare servicii 

- fluxuri 

informaționale 
- 

- nu există un sistem de informare și 

documentare cu privire la importanța, 

eficiența și utilitatea serviciilor 

- fluxuri 

financiare 
- - venituri reduse din servicii 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- posibilitate de satisfacere a exigențelor de 

consum 

- acoperire insuficientă a ariei de servicii 

necesare 

- tehnologic 
- posibilitate de achiziție a unor mijloace și 

echipamente performante 
- 

- economic - multe servicii sunt atractive economic - pragul de rentabilitate nu poate fi atins rapid 

- ecologic - acoperire cu servicii în sectorul ecologic 
- rezolvarea unei probleme ecologice poate 

crea alte probleme  

- politici 
- politici de dezvoltare a sectorului de 

servicii 

- susținere disproporționată în raport cu 

oportunitățile și cererea 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  13. (AGRO)TURISM 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - există potențial pentru agro-turism - nu există inițiative de turism în zonă 

- clienți - turiști veniți la pescuit sau vânătoare - turiști foarte rari care tranzitează comuna 

- personal - 
- lipsă personal calificat, lipsă inițiative pentru 

celelalte segmente posibil de dezvoltat 

- fluxuri 

informaționale 
- 

- lipsă informare despre alte activități turistice;  

- lipsă de interes în valorificarea potențialului 

local 

- fluxuri 

financiare 
- 

- nu este garantată viabilitatea afacerilor în 

turism 

 Oportunități Riscuri 

- social - crearea de locuri de muncă - reacție redusă a întreprinzătorilor locali 

- tehnologic 
- construcții și dotări pentru asigurarea 

condițiilor de locuit 

- consiliere necorespunzătoare cu privire la 

exigențele arhitecturale 

- economic 

- atragerea de fonduri destinate dezvoltării 

turismului 

- dezvoltarea unor activități turistice 

particulare și integrate 

- gestiune inadecvată a potențialului turistic 

(amplasamente nepotrivite, arhitectură 

nespecifică etc.)  

- ecologic - promovarea turismului ecologic; - disciplină derizorie a turiștilor; 

- politici 
- valorificarea particularităților locale în 

scopuri turistice; 

- politici locale și regionale de promovare a 

proiectelor în zone cu frecvență turistică mare; 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  14. CONSTRUCȚII 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - piață importantă în sectorul privat; 
- nu toate construcțiile existente corespund 

exigențelor de locuit; 

- clienți 

- familiile din comună, tinerii căsătoriți, 

persoane care doresc să construiască o 

reședință în zonă;   

- din cauza resurselor financiare reduse se 

preferă construcții improvizate; 

- personal - personal specializat în unele lucrări de - pe plan local nu există meseriași care lucrează 
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construcții artizanal 

- fluxuri 

informaționale 
- acces la proiecte moderne ca arhitectură 

- conștientizarea cetățenilor cu privire la 

siguranța în construcții este deficitară 

- fluxuri 

financiare 

- surse financiare din plecări la lucru în 

străinătate 

- resurse financiare disponibile în mod 

diferențiat 

 Oportunități Riscuri 

- social - oportunități de locuri de muncă - nevoia de personal calificat 

- tehnologic 
- acces la materiale noi și performante 

funcțional 
- tendințe de a utiliza echipamente improvizate 

- economic 
- alocare de fonduri de la buget pentru 

construcții sociale  și pentru tineri 

- construcțiile de locuințe nu sunt eligibile la 

fondurile structurale 

- ecologic 
- urmărirea sistematică a construcțiilor din 

gospodărie 

- adaptare dificilă la restricțiile ecologice  a 

structurilor tradiționale de gospodării 

- politici - sistematizarea teritorială a localității - interacțiune cu proprietatea privată 

 

 

III. Domeniul URBANISM 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  15. MANAGEMENTUL TERITORIULUI 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- teritoriul comunei are o diversitate de 

caracteristici favorabile unui MT performant 

- nu este definitivat regimul juridic al 

terenurilor 

- clienți - proprietarii de terenuri  
- proprietarii de terenuri nu sunt favorabili 

unei politici adecvate MT 

- personal 
- există un compartiment al Primăriei care se 

ocupă de amenajarea teritoriului și urbanism 
- personal insuficient pentru aplicarea MT 

- fluxuri 

informaționale 
-  - nu există o promovare a conceptului MT 

- fluxuri 

financiare 
- 

- aplicarea MT necesită resurse financiare 

importante 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- generația tânără este dispusă să participe la 

concentrarea terenurilor 

- generația tânără nu este dispusă să 

participe la programul de MT 

- tehnologic 
- instrumente și modele performante de 

aplicare a MT 

- nevoia de competențe înalte în aplicarea 

MT 

- economic - posibilitatea de creștere a veniturilor 
- intervale de timp prea lungi pentru 

recuperarea cheltuielilor 

- ecologic - amenajări de ecologizare restaurativă - evoluții meteorologice imprevizibile 

- politici - politici ecologice favorabile - interese politice adverse 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  16. PUG ȘI PUZ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - există un PUG recent al comunei  - PUZ-uri nedefinitivate 

- clienți 
- gospodarii satului respectă restricțiile stabilite 

prin PUG  
- 

- personal 
- primăria dispune de personal calificat pentru 

supravegherea aplicării PUG 
- 

- fluxuri 

informaționale 

- cetățenii cunosc exigențele realizării de 

construcții cu condiția respectării PUG 

- noile acțiuni edilitare și economice nu 

sunt cunoscute de cetățeni 

- fluxuri 

financiare 

- primăria obține venituri din eliberarea avizelor 

PUG 
-  

 Oportunități Riscuri 

- social 
- posibilitatea realizării unei infrastructuri 

teritoriale eficiente 

- un PUG modern interacționează cu 

elemente de mentalitate 

- tehnologic - - 
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- economic 
- argumentarea utilizării eficiente a fondurilor 

atrase 

- costurile pot fi mai ridicate decât cele 

prevăzute 

- ecologic - se poate face o planificare ecologică în urbanism - 

- politici 
Politicile naționale sunt favorabile planificării 

teritoriului 

- politicile europene pot aduce 

schimbări importante în viziunea PUG  

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  17. AMENAJAREA TERITORIULUI 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- structurarea teritorială a localității 

este compactă;  

- amestec între delimitări și liniare și delimitări 

sinuoase 

- clienți 
- locuitorii comunei au deja o tradiție 

pe o proiecție modernă de localitate 

- viziuni eterogene pentru solicitanții de terenuri 

destinate construcțiilor sau activităților economice  

- personal 
- există competențe executive în 

primărie pentru acest domeniu 
-  

- fluxuri 

informaționale 

- cetățenii comunei cunosc exigențele 

de conformare cu viziunea de AT  
-  

- fluxuri 

financiare 
- venituri colectate de la populație  

- fonduri proprii insuficiente pentru aplicarea unei 

viziuni moderne de AT 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- posibilitatea unei dezvoltări locale 

puternice prin politicile locale de AT 

- reacții adverse față de o politică de schimbări în 

AT 

- tehnologic 
- accesarea unor mijloace moderne de 

aplicare a politicii de AT 
-  

- economic 
- creșterea valorii teritoriului comunei 

prin amenajare planificată 

- obținerea de venituri importante prin 

valorificarea potențialului teritoriului 

- ecologic 
- refacerea echilibrului ecologic și 

conservarea biodiversității  

- afectarea habitatului unor specii prin amenajări 

antropice 

- politici 
- atitudini politice favorabile pentru 

AT 

- zonarea preferențială a teritoriului județului 

pentru AT integrat care să nu includă comuna 

Mărgineni 

 

IV. Domeniul MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  18. CALITATEA MEDIULUI (APĂ, AER, SOL) 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- mediul nu este poluat excesiv, dar peste 

limita de atenție 

- activitățile umane nu urmăresc strict evitarea 

poluării 

- clienți 
- locuitorii comunei nu sunt expuși la 

poluare excesivă 

- locuitorii nu conștientizează efectele poluante a 

unor activități casnice 

- personal 
- asistență din partea Agenției Județene 

de Protecție a Mediului 

- nu există preocupare a societății civile pentru 

starea mediului 

- fluxuri 

informaționale 

- s-au efectuat analize pentru a se 

cunoaște starea apei și solului 

- lipsă de informare privind riscurile de poluare 

- pe teritoriul comunei nu există un punct de 

monitorizare permanentă a stării apei freatice  

- fluxuri 

financiare 
- resurse proprii - fonduri insuficiente alocate 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- opțiuni favorabile pentru securitatea 

ființei umane 

- expunerea la calamități naturale pot 

compromite construcțiile de securitate ecologică 

- tehnologic 
- acces la tehnologii avansate de 

monitorizare și amenajări ecologice 

- combinare cu tehnologiile tradiționale care 

ignoră restricțiile de păstrare a calității mediului  

- economic 
- fonduri pentru investiții ecologice 

(POS Mediu) 
- neatingerea indicatorilor de impact 

- ecologic - structurarea activităților umane pe - lipsa de reacție a societății civile 
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principii ecologice  

- politici 
- politici ecologice stricte din partea 

Uniunii Europene 

- confundarea programelor de conformare cu 

atitudini tolerante 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  19. PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII UMANE 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 

- situația de expunere la îmbolnăvire este 

urmărită de Direcția de Sănătate Publică 

- activitatea dispensarelor cuprinde și 

atribuții de protecția sănătății umane 

- monitorizarea DSP nu este sistematică 

- clienți 
- starea de sănătate a populației este relativ 

bună 

- populația nu conștientizează necesitatea 

protejării la factorii de risc de sănătate 

- personal 
- personalul sanitar care deservește 

cabinetele medicale 

- personal insuficient pentru asigurarea 

protecției sănătății populației 

- fluxuri 

informaționale 

- există o bază de date privind gradul de 

expunere a persoanei la îmbolnăvire 

- informația profilactică circulă foarte 

greu și nesistematic 

- fluxuri financiare - - alocații neadecvate în domeniu 

 Oportunități Riscuri 

- social 

- creșterea gradului de sănătate a populației 

prin măsuri stricte de control a expunerii la 

factori de risc 

- adoptarea lentă a programului de control 

- tehnologic - dotarea tehnică pentru control - exploatarea adecvată a echipamentelor 

- economic 

- adoptarea unor programe curajoase de 

dezvoltare economică deservită de o 

populație activă sănătoasă 

- migrarea forței de muncă active și 

sănătoase în țările Uniunii Europene 

- ecologic 
- promovarea proiectelor ecologice 

integrate cu protecția sănătății umane 

- efecte ale  expunerii la poluarea istorică, 

mai ales agricolă 

- politici 

- includerea Protecției sănătății umane ca 

prioritate a Programului strategic de 

dezvoltare locală 

- divergențele doctrinare politice pot 

schimba ordinea priorităților 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  20. UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR 

NATURALE 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - teren arabil fertil 
- prea puține soluții aplicate în valorificarea 

durabilă a resurselor 

- clienți 
- există exploatații agricole cu suprafețe 

mari (administrate de firme externe) 

- locuitorii comunei nu cunosc valențele 

dezvoltării durabile 

- personal 
- forță de muncă disponibilă pentru 

organizarea sectorului 

- personal necalificat și fără spirit 

antreprenorial 

- fluxuri 

informaționale 

- acces la rezultatele unor cercetări în 

domeniu  

- lipsa unei informări adecvate cu privire la 

valențele durabile ale resurselor locale 

- fluxuri 

financiare 

- alocare de resurse financiare personale 

(proprietari) 

- costuri mai ridicate fără impact pe piața 

locală 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- confort social ridicat la populație locală și 

cea în tranzit 

- abordări diferențiate ale conceptului de 

proprietate 

- tehnologic 

- dotări tehnologice performante 

- localizarea unui punct de informare în 

dezvoltarea durabilă 

- exploatare necorespunzătoare a mijloacelor 

tehnice 

- economic - creșterea veniturilor populației 
- venituri importante pentru populație și 

comunitate 

- ecologic - restaurare ecologică productivă 
- gestiune neadecvată a resurselor (derivată 

din conceptul de proprietate) 

- politici - prioritate a Strategiei Uniunii Europene - atenție scăzută la nivel național 
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Analiza SWOT - din sectorul de activitate  21. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR SOLIDE 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- existența unui sistem de gestionare a 

deșeurilor 
- nu s-a  încetățenit colectarea selectivă.  

- clienți 
- fiecare gospodărie are un spațiu special 

amenajat pentru gunoaie biodegradabile 

- depozitele neamenajate sunt focare de risc 

pentru populație 

- personal 
- există personal disponibil pentru 

desfășurarea activității 

- personal necalificat (responsabilitate 

redusă)  

- fluxuri 

informaționale 
- există acțiuni de informare a populației 

- slabe activități de educare a populației 

pentru o gospodărire strictă a deșeurilor 

solide 

- fluxuri 

financiare 

- suportarea de către populație a costurilor de 

transport al deșeurilor 

- asumarea parțială a costurilor de către 

populație 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- rezolvarea unei probleme „spinoase” în 

dezvoltarea consumului 

- adaptare greoaie a populației la noile 

exigențe 

- tehnologic 
- precolectare selectivă, valorificare 

diferențiată 
- exploatare necorespunzătoare a mijloacelor 

- economic 
- politici de prețuri care încurajează 

colectarea selectivă 

- costuri ridicate pentru transport la punctele 

de colectare județene 

- ecologic - rezolvarea problemelor menajere - transportul neritmic al deșeurilor 

- politici 
- politici de creștere a standardului de viață 

în mediul rural 
- aplicarea defectuoasă a acestor politici 

 

 

V. Domeniul INFRASTRUCTURĂ 
 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  22. TEHNICO - EDILITAR 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse - sursele de apă sunt fântânile 
- nu există rețea de apă potabilă, rețea de ape 

menajere și stații de epurare 

- clienți 
- unele gospodării folosesc apa curentă cu 

hidrofor 

- nici o gospodărie nu primește apă din sursă 

monitorizată 

- personal 

- există persoane disponibile pentru 

activități de investiții și exploatare în 

infrastructura edilitară 

- forța de muncă disponibilă nu este calificată 

- fluxuri 

informaționale 

- informarea populației cu privire la gradul 

de poluare a apei freatice 

- slabe activități de conștientizare a populației 

cu privire la riscurile de poluare a apei 

- fluxuri 

financiare 

- surse de finanțare publice identificate 

pentru realizarea lucrărilor 

- sursa de apă nu este sursă de venit pentru 

primărie 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- creșterea gradului de confort al populației 

locale 

- schimbarea de mentalitate necesită eforturi 

importante 

- tehnologic 
- completarea rețelei edilitare 

- materiale corespunzătoare 

- realizarea unor lucrări de calitate 

necorespunzătoare 

- economic 
- programe de finanțare pentru 

infrastructura edilitară 

- lipsa resurselor pentru pregătirea 

documentației de accesare a fondurilor 

- ecologic 
- rezolvarea unor probleme ecologice locale 

(apă potabilă) 

- crearea altor probleme ecologice (la 

epurare) 

- politici 
- politica de creștere a standardului de viață 

în mediul rural 

- foarte multe localități din țară se confruntă 

cu aceeași problemă 
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Analiza SWOT - din sectorul de activitate  23. ENERGETICĂ (producție și consum) 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 

- rețele de alimentare a localității cu energie 

electrică 

- aproape toate casele sunt conectate la 

rețeaua de energie electrică 

- proximitatea surselor de gaze combustibile 

- nu există variante alternative pentru 

asigurarea necesarului energetic 

- clienți 
- consumul casnic de resurse energetice este 

la nivel mediu 

- nu există preocupări pentru producția de 

energie 

- personal - - 

- fluxuri 

informaționale 

- există informații despre resurse energetice 

locale 

- nu există acces la cunoștințe pentru 

aplicații energetice neconvenționale 

- fluxuri 

financiare 
- 

- investițiile în producție de energie sunt 

neatractive 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- asigurarea cu energie pentru creșterea 

standardului de viață 

- nu există premisele construirii unei 

societăți energetice 

- tehnologic 
- aplicarea unor soluții tehnice de valorificare 

energetică a resurselor locale 

- condiții locale neprielnice unor aplicații 

atractive 

- economic 
- programe de finanțare pentru investiții în 

energetică 

- costuri prea ridicate pentru soluțiile 

alternative 

- ecologic 
- programe energetice în domeniul resurselor 

alternative 

- amenințare cu creșterea concentrației de 

dioxid de carbon 

- politici 
- politică energetică națională integrată cu 

cea europeană 
- aplicații neadecvate a politici energetice 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  24. SPAȚII VERZI 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- bază biologică importantă la cetățeni 

- grădini de flori în gospodării 

- spații verzi publice neamenajate  

- curțile instituțiilor publice nu sunt amenajate 

- clienți 
- locuitorii comunei de diferite vârste, 

funcționari, oaspeți 
- 

- personal 
- există gusturi estetice la populație pentru 

aranjarea grădinilor 

- lipsa amenajărilor de spații verzi pe domeniul 

public 

- fluxuri 

informaționale 
- există schimb de informații în domeniu - lipsă de comunicare cu firme specializate 

- fluxuri 

financiare 
- 

- nu există o piață a materialelor pentru spații 

verzi 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- schimbarea gusturilor prin interacțiunea 

cu experiența europeană 
- discontinuități între tradițional și modern 

- tehnologic - acces la material biologic performant  
- plantele importate sunt prea sensibile în 

mediul local 

- economic 
- fonduri pentru amenajări estetice 

- dezvoltarea unor afaceri în domeniu 
- costuri prea ridicate pentru amenajări 

- ecologic 
- restaurarea ecologică include și 

amenajări de spații verzi 

- dezvoltarea unor specii de plante agresive 

(biopoluare) 

- politici 

- politica de dezvoltare durabilă este 

favorabilă  amenajărilor de spații verzi 

(nuclee de expansiune ecologică) 

- politicile bugetare publice locale nu pot aloca 

fonduri pentru acest sector 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  25. STABILIZARE TERENURI 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- pondere mică a terenurilor amenințate în 

raport și suprafața comunei 

- există terenuri predispuse la alunecări de 

teren 
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- există terenuri argiloase, terenuri inundabile 

- clienți 
- gospodarii satelor - proprietari ai 

terenurilor 

- proprietarii terenurilor nu acționează pentru 

stabilizarea acestora 

- personal - 
- nu există soluții locale de gestionare a 

terenurilor amenințate 

- fluxuri 

informaționale 

- există studii de soluții pentru reabilitarea 

terenurilor amenințate 
- 

- fluxuri 

financiare 

- soluțiile de împăduriri sunt luate în 

studiu ca fiind mai ieftine 

- soluțiile tehnice posibile necesită resurse 

financiare importante 

 Oportunități Riscuri 

- social 
- crearea de locuri de muncă pentru 

reabilitare și exploatare  

- receptivitate redusă a cetățenilor privind 

asocierea pentru rezolvarea problemelor 

terenurilor amenințate 

- tehnologic - soluții tehnologice accesibile și eficiente - neadoptarea celor mai potrivite soluții 

- economic 
- creșterea valorii terenurilor prin 

amenajări productive 
- neadoptarea celor mai ieftine soluții 

- ecologic 
- programe de refacere a echilibrelor 

ecologice  

- rezolvarea unei probleme poate crea alte 

probleme  

- politici - politici de amenajare a teritoriului 
- perioadă de risc între investiție și 

manifestarea efectelor de stabilizare 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  26. REȚEA DE TRANSPORT  

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 

- comuna se află pe un drum relativ 

circulat  

- se comunică direct cu importante 

centre urbane Roman, Piatra Neamț 

- cele mai importante drumuri sunt 

asfaltate 

- firmele de transport nu aparțin localității 

- nu toate drumurile îndeplinesc condițiile unui 

transport confortabil 

- conexiunea cu Roman și Piatra Neamț este dată 

de un drum secundar 

- clienți 
- locuitorii satului călătoresc mult în 

interes de serviciu și pentru alte scopuri 

- se folosesc preponderent mijloacele de 

transport în comun 

- personal 
- 8 autoturisme la instituții și 566 la 

populație 

- nu există personal pentru întreținerea 

drumurilor 

- nu există atelier autorizat de reparații auto 

- fluxuri 

informaționale 
- - 

- fluxuri 

financiare 
- 

- cheltuieli ridicate pentru întreținerea 

drumurilor, lipsă surse de finanțare  

 Oportunități Riscuri 

- social - creșterea confortului în transport  - tratament diferențiat între sate 

- tehnologic 
- modernizarea drumurilor comunale și a 

rețelei stradale 

- calitate necorespunzătoare a lucrărilor de 

amenajare 

- economic 

- atragerea de fonduri pentru reabilitarea 

infrastructurii de transport 

- facilitarea dezvoltării locale prin 

calitatea transportului  

- tranzitarea comunei de către transportatori 

ilegali  

- ecologic -   
- depreciere rapidă a stării drumurilor 

- închidere a drumurilor iarna datorită viscolelor 

- politici 

- politica națională și județeană de 

alocare a fondurilor europene pentru 

modernizarea infrastructurii de transport 

- servicii necorespunzătoare de transport prin 

evitarea concurenței (delimitarea zonală între 

transportatori) 

 

Analiza SWOT - din sectorul de activitate  27. ADMINISTRAȚIE ȘI SOCIETATE CIVILĂ 

 Puncte tari Puncte slabe 

- produse 
- actul administrativ este în interesul 

cetățeanului 

- nu există un birou de consiliere pentru 

cetățeni 
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- clienți 
- cetățenii comunei care își pot alege 

conducătorii 

- electorat neomogen și fără o educație 

democratică 

- activitatea societății civile nu este 

vizibilă  

- personal - personal calificat și profesionist 
- comoditate și neimplicare din partea 

cetățenilor 

- fluxuri 

informaționale 

- se utilizează sistemele clasice de 

informare 

- nu există un birou de informare și 

consiliere pentru cetățeni 

- fluxuri financiare - gestionare exigentă a resurselor financiare - nivelul încasărilor locale este mic  

 Oportunități Riscuri 

- social 
- atragerea unor fonduri suplimentare pentru 

creșterea bunăstării locuitorilor 

- neparticiparea cetățenilor la acțiunile  

cerute de proiectele de finanțare 

- tehnologic 

- întărirea instituțională a primăriei și 

celorlalte instituții publice prin dotare cu 

mijloace moderne de lucru 

- utilizarea ineficientă a mijloacelor 

achiziționate   

- economic 

- posibilitatea atragerii de fonduri pentru 

dezvoltarea infrastructurii edilitare și 

economice a localității 

- exigențe în elaborarea documentației 

de finanțare 

- ecologic 
- accesibilitatea resurselor necesare refacerii 

echilibrelor ecologice pe teritoriul comunei 

- lipsa de înțelegere a locuitorilor 

comunei față de cerințele ecologice  

- politici 
- creșterea autonomiei locale în actul 

administrativ 

- practicarea unor politici discriminatorii 

în alocarea resurselor locale 

- lipsa unui partener de dialog pentru 

susținerea politicilor de dezvoltare locală 

socială, economică, ecologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

129 

 

 

Anexa 4  

Oportunități de finanțare 
 

La momentul elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Mărgineni sunt în 

curs de elaborare și de aprobare documentele și ghidurile de finanțare pentru perioada de 

programare 2021 - 2027. Nu există informații detaliate publicate, ci numai o serie de documente cu 

descrierea în linii mari a fondurilor, programelor, apelurilor etc. 

În structurarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Mărgineni politicile de atragere a 

resurselor se suprapun cu politicile structurilor teritoriale superioare  

 

A. Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Drumurile Bistriței” 

 

Strategia de dezvoltare locală 2014 – 2020 este instrumentul de operare în cadrul GAL-ului, 

din care face parte și comuna Mărgineni 

 

Obiectivele GAL-ului  

Obiectiv 1: Creșterea performanțelor economice a exploatațiilor agricole (PL2, PL4) 

Obiectiv 2: Asigurarea dezvoltării teritoriului și a comunităților locale prin diversificarea 

activităților economice, prin crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea infrastructurii și 

serviciilor locale (PL1, PL3, PL4)  

 

Priorități locale stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor: 

Prioritatea locală 1. Dezvoltarea locală durabilă pentru creșterea nivelului de trai al populației din 

teritoriul GAL (M1, M2, M6) 

Prioritatea locală 2. Creșterea competitivității sectorului agricol prin modernizare, inovare și 

cooperare (M4, M5, M7) 

Prioritatea locală 3. Dezvoltare economica locala prin diversificarea activităților și crearea de 

locuri de munca (M3, M5) 

Prioritatea locală 4. Capitalizarea și valorificarea informațiilor și resurselor în scopul dezvoltării și 

inovării activităților din teritoriul GAL (M6, M7, M8) 

 

Măsuri care contribuie atât la atingerea priorităților strategiei cât și la obiectivele acesteia sunt 

următoarele: 

 

Măsura 1 / 6B. Dezvoltarea durabila a teritoriului; 

Măsura 2 / 6B. Dezvoltarea infrastructurii sociale; 

Măsura 3 / 6A. Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investiții în activități economice 

neagricole; 

Măsura 4 / 2A. Dezvoltarea activităților agricole; 

Măsura 5 / 3A. Investiții în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea produselor agricole; 

Măsura 6 / 6B. Conservarea si valorificarea patrimoniului natural și cultural pentru dezvoltarea 

teritoriului GAL; 

Măsura 7 / 1B. Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative; 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

130 

Măsura 8 / 1A. Transfer de informații și cunoștințe in teritoriul GAL; 

 

B. Strategia de dezvoltare a județului Neamț (2014 – 2020) 

 

Viziune: Un județ dezvoltat social și economic, prin valorificarea inteligentă și durabilă a resurselor 

umane și naturale și luarea de măsuri integrate de incluziune socială şi de protejare a mediului 

înconjurător. 

 

Misiune: Consiliul Județean Neamț trebuie să devină un garant al folosirii eficiente a resurselor 

publice și nucleul de coeziune al unei administrații eficiente și moderne la nivel de județ, 

printr-un management orientat spre populația județului. Consiliul Județean Neamț, ca element 

de legătură între administrație, comunitatea locală și sectorul privat va fi promotorul și 

susținătorul acțiunilor de dezvoltare județeană. 

 

Obiective generale / Obiective specifice 

 

Obiectiv general 1. Un județ în care mobilitatea intra- și inter-zonală este crescută; 

Obiectiv specific 1.1. Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane (ex.: rețeaua 

TEN-T, drumuri județene, comunale, poduri); 

Obiectiv specific 1.2. Dezvoltarea de terminale de transfer intermodal amplasate pe rețeaua TEN-T 

Obiectiv specific 1.3. Dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice 

(drumuri agricole, forestiere); 

Obiectiv specific 1.4. Implementarea măsurilor aferente Planurilor sustenabile de mobilitate urbană 

Obiectiv specific 1.5. Creșterea siguranței circulației; 

 

Obiectiv general 2. Servicii medicale de calitate și ușor accesibile; 

Obiectiv specific 2.1. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate, prin intermediul unei 

infrastructuri modernizate de sănătate; 

Obiectiv specific 2.2. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale; 

 

Obiectiv general 3. Servicii sociale adecvate nevoilor populației; 

Obiectiv specific 3.1. Modernizarea și eficientizarea serviciilor județene și locale de asistență 

socială şi protecția copilului, prin diminuarea costurilor şi creșterea impactului socio-economic; 

Obiectiv specific 3.2. Dezvoltarea și sprijinirea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului 

social; 

Obiectiv specific 3.3. Creșterea nivelului de educație; 

 

Obiectiv general 4. Un mediu înconjurător sănătos; 

Obiectiv specific 4.1. Diminuarea gradului de poluare şi a altor efecte negative asupra mediului în 

contextul dezvoltării; 

Obiectiv specific 4.2. Protecția cadrului natural; 

Obiectiv specific 4.3. Exploatarea responsabilă a resurselor energetice regenerabile pentru o 

dezvoltare durabilă a județului; 

Obiectiv specific 4.4. Întărirea capacității de intervenție la dezastre a autorităților implicate; 
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Obiectiv general 5. Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene; 

Obiectiv specific 5.1. Sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul turismului; 

Obiectiv specific 5.2. Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor pe piață; 

Obiectiv specific 5.3. Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și 

natural al județului Neamț; 

Obiectiv specific 5.4. Dezvoltarea accesibilității durabile a atracțiilor turistice din județul Neamț; 

 

Obiectiv general 6. Un județ dezvoltat multipolar și echilibrat teritorial; 

Obiectiv specific 6.1. Dezvoltarea mediului de afaceri; 

Obiectiv specific 6.2. Creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale; 

Obiectiv specific 6.3. Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare 

viteză 

Obiectiv specific 6.4. Dezvoltarea sistemului de cadastru la nivelul teritoriului județului Neamț; 

Obiectiv specific 6.5. Dezvoltarea exploatațiilor agricole; 

Obiectiv specific 6.6. Creșterea capacității administrative; 

 

C. Regiunea Nord Est 

Regiunea Nord Est administrează Programele operaționale Regional și Competitivitate. 

Politicile regionale de dezvoltare includ și componente economice, de infrastructură, de mediu din 

teritoriul arondat. 

 

Obiectiv general:  

Creșterea standardului de viață al comunității şi dezvoltarea durabilă a Regiunii Nord-Est. 

Obiective strategice: 

A. Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor;  

B. Adaptarea resurselor umane la cerințele economiei de piață;  

C. Promovarea regiunii; 

 

Priorități strategice: 

1. Dezvoltarea resurselor umane;  

2. Dezvoltarea IMM-urilor;  

3. Mediu;  

4. Dezvoltarea zonelor rurale;  

5. Turism; 

6. Servicii sociale;  

7. Infrastructura;  

 

Axe prioritare POR: 

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice Securitate 

cibernetică / Digitalizare, Interoperabilitate;  

2. O regiune cu orașe SMART / Digitalizare; 

3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul / Infrastructură verde; Eficiență energetică a 

clădirilor publice și private; Sisteme moderne de încălzire centralizată; Transport ecologic; 

4. O regiune accesibilă / Infrastructură rutieră; 

5. O regiune educată / Infrastructură pentru educație; 

6. O regiune atractivă / Turism/patrimoniu cultural; 
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D. Uniunea Europeană / România 

 

Obiectivele de politici de dezvoltare europeană: 

 

Obiectivele de politică (OP) UE: 

 

Obiectiv de politică OP 1 „O Europa mai inteligentă” 

Prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii; 

 

Obiectiv de politică OP 2 „O Europa mai verde” 

Fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția 

energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice  

 

Obiectiv de politică OP 3 „O Europa mai conectată” 

Cu rețele strategice de transport și digitale  

 

Obiectiv de politică OP 4 „O Europa mai socială” 

Pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de 

muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de 

sănătate 

 

Obiectiv de politică OP 5 „O Europa mai apropiată de cetățenii săi” 

Prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile 

în UE. 

 

Programe operaționale  

 

Program operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare  

(redenumit Program operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare)  

Răspunde subfinanțării din domeniul cercetării și inovării și problemelor structurale ale bazei 

științifice publice și ale sectorului privat de cercetare și dezvoltare 

 

Program operațional Dezvoltare Durabilă  

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

valorificarea deșeurilor;  

O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie 

nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor” 

 

Program operațional Transport  

Dezvoltarea infrastructurii de transport (rutier, feroviar); Terminale intermodale; 

conectivitate; accesibilitate teritorială; mobilitate urbană, durabilă și reziliență în fața schimbărilor 

climatice, reducerea poluării în transport,  

Principala provocare o reprezintă recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de 
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transport a României, adaptata inclusiv utilizării duale si asigurând în același timp atingerea 

obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și 

sigură. 

 

Program operațional Capital Uman  

(redenumit Program operațional Educație și Ocupare)  

Accesul pe piața muncii; promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale 

Acces egal la educație și formare; Completarea, și absolvirea studiilor; educația și formarea 

generală și profesională; educația și învățarea în rândul adulților; facilitarea mobilității în scop 

educațional pentru toți 

Susține recuperarea dezechilibrelor accentuate puternic de evoluțiile demografice negative, 

nivelul ridicat al emigrării forței de muncă, capacitatea limitată a sistemului de educație și formare 

profesională de a furniza competențele relevante în acord cu progresul economic și tehnologic, 

adâncirea inegalităților, nivelul ridicat al sărăciei și al disparităților regionale și locale, provocări 

precum actuala pandemie COVID-19, care adâncește sărăcia și excluziunea socială și pune 

probleme majore sistemelor de sănătate, sociale și economice. 

 

Program operațional Combaterea Sărăciei  

(redenumit Program operațional Incluziune și Demnitate Socială)  

Scop: sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales 

ale celor aflate în risc ridicat, inclusiv reducerea decalajului rural-urban in ceea ce privește sărăcia și 

excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă. Se 

urmăresc obiectivele generale: 

● Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabila, cu precădere din mediul rural 

prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;  

● Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin 

asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local și infrastructura adecvată; 

● Reducerea gradului de excluziune sociala pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport si 

servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate în care se află  

● Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației 

vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii sociale publici si privați la nivel 

local  

● Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității 

întru-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate. 

 

Program operațional Sănătate  

Servicii de asistență medicală primară, comunitară; medicina de familie; asistență medială 

școlară, interoperabilitate medicală;  

Programul „UE pentru sănătate” reprezintă răspunsul UE la COVID-19. Pandemia are un 

impact major asupra personalului medico-sanitar, asupra pacienților și asupra sistemelor de sănătate 

din Europa. Noul program „UE pentru sănătate” va merge însă dincolo de răspunsul la situații de 

criză, încercând să îmbunătățească însăși reziliența sistemelor de sănătate. 

 

Program operațional Regional (Nord Est);  

Politici de dezvoltare la nivel de regiune 

 

 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/ca2f8e59262b186de3097839156a3a98-1.pdf
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Program operațional pentru Tranziție Echitabilă  

(redenumit Program operațional Tranziție Justă)  

Abordează impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din 

punct de vedere climatic. 

Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic și de mediu al 

tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. 

 

Program operațional Asistență Tehnică  

Coordonarea și controlul fondurilor 

 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)  

POAD sprijină acțiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență materială celor 

mai sărace categorii ale populației. România oferă ajutoare alimentare de bază (sub formă de 

pachete alimentare și mâncare preparată), materiale școlare pentru copii, trusouri pentru nou-

născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai 

defavorizate. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se adresează 

persoanelor aflate în sărăcie extremă. 

 

Surse de finanțare Europene 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) / dezvoltare regională și urbană 

Acesta urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în UE, prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. Fondul sprijină investițiile ce vizează următoarele 

domenii prioritare: dezvoltarea regională (în special prin investiții în infrastructură), agendă 

digitală, creșterea competitivității IMM-urilor, eficiența energetică și energia regenerabilă, 

cercetarea și inovarea, dezvoltarea urbană durabilă.  

FEDR sprijină și cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul 

obiectivului de cooperare teritorială europeană. 

 

Fondul de Coeziune (FC) / convergența economică a regiunilor mai puțin dezvoltate 

Prin acest fond se finanțează proiecte de infrastructură de mediu, energie și transport, prin 

creșterea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului 

feroviar, susținerea intermodalității, consolidarea transportului public etc. Banii din acest fond sunt 

destinați Statelor Membre care au un venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din 

media UE.  

 

Fondul Social European (FSE) / incluziune socială și bună guvernanță 

Acesta este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută 

oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile 

pentru toți cetățenii europeni.  

Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei 

aflați în căutarea unui loc de muncă (inclusiv grupuri defavorizate) și sprijină consolidarea 

capacității instituționale.  

Fondul Social European urmărește promovarea, în cadrul Uniunii, a facilităților de ocupare a 

forței de muncă și a mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor.  

De asemenea, facilitează adaptarea la transformările industriale și la evoluția sistemelor de 

producție, în special prin formare și reconversie profesională.  
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Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) / Dezvoltare agricolă și dezvoltare 

rurală;  

Se finanțează politica UE de dezvoltare rurală.  

Se finanțează Planul Național pentru Agricultură și Dezvoltare rurală 

O structurare preliminară prevede un profil general al cheltuielilor:  

 

● Domeniul climei și al mediului 

Fonduri dedicate măsurilor relevante pentru mediu și combaterea schimbărilor climatice. O 

mare parte din bani este canalizată prin granturi și plăți anuale către fermierii care trec la practici 

mai ecologice. 

 

● Sprijinirea acțiunilor locale 

Fonduri direcționate către acțiuni bazate pe abordarea LEADER / dezvoltare locală plasată 

sub responsabilitatea comunității. 

 

● Promovarea satelor inteligente 

Programele de dezvoltare rurală pot sprijini și inițiativa privind satele inteligente, care caută 

să ofere un set de instrumente polivalente care să faciliteze, să stimuleze și să extindă inovarea în 

zonele rurale din toată Europa, pentru a găsi soluții la problemele comune ale populației rurale. 

 

● Instrumente financiare 

Prin intermediul instrumentelor financiare, FEADR servește ca sursă de credite, microcredite, 

garanții și capital pentru beneficiarii din agricultură, silvicultură și zonele rurale care desfășoară 

proiecte viabile din punct de vedere financiar și care susțin prioritățile FEADR.  

 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) / Dezvoltarea activităților de 

pescuit; 

Este fondul UE destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime. 

 

Fondul European de Garantare Agricolă  

Se poate acorda finanțare și organismelor publice care participă la programul de distribuire a 

laptelui în școli, la programul de încurajare a consumului de fructe în școli sau care promovează 

produsele agricole europene în UE și în țările terțe 

 

„Europa pentru cetățeni” promovează cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile 

în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe 

aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, 

egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă. Componenta 1 - Memorie istorică europeană și 

Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică: Înfrățire între localități, Proiecte ale 

societății civile) (https://europapentrucetateni.eu/ ). 

 

Erasmus+ reprezintă un program european care finanțează proiecte de mobilitate în scopul învățării 

și de cooperare transfrontalieră de care vor beneficia 10 milioane de europeni de toate vârstele și din 

toate mediile sociale (instituții publice și private, școli, ONG-uri, firme etc.) cu schimburi de 

experiență, efectuarea de studii comune, vizite reciproce, cunoaștere interculturală 

(https://www.erasmusplus.ro/proiecte-de-mobilitate). 

https://europapentrucetateni.eu/
https://www.erasmusplus.ro/proiecte-de-mobilitate
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Programul Europa Creativă 2021-2027 promovează diversitatea culturala a Europei, precum și 

competitivitatea sectoarelor culturale și creative. Pune accent pe creația transnațională, circulația și 

promovarea la nivel mondial a operelor europene, inovarea în toate sectoarele și facilitarea 

accesului la finanțare (https://www.europa-creativa.eu). 
 

Programul Orizont Europa va oferi fonduri pentru tranziția digitală și ecologică, ajutând industria 

pentru decarbonizare, pentru reducerea dependenței de combustibili fosili și pentru ca redresarea 

după Covid-19 să acorde prioritate climei. Va fi inclusă și o alocare specială de fonduri pentru 

sectoarele cultural și creativ care au fost grav lovite de pandemie. Proiectele vor fi în parteneriat 

cercetare și alte tipuri de instituții publice sau private (https://www.europarl.europa.eu).  

 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021  
SEE finanțează proiecte în domeniile: dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea 

romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului, energie regenerabilă, eficiență 

energetică, securitate energetică, dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM, sănătate publică, 

patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală, educație, burse, ucenicie și 

antreprenoriat pentru tineri, cetățenie activă – societate civilă, mediu și schimbări climatice 

(https://www.eeagrants.ro). 

 

Programul „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori” (CEDV) 2021-2027  

CEDV este unul de gestiune directă a Comisiei Europene. Programul oferă finanțare pentru 

implicarea cetățenilor, promovând egalitatea pentru toți și punând în aplicare drepturile și valorile 

UE. Prin program, se urmărește, în special, sprijinirea organizațiilor societății civile și a altor părți 

interesate active la nivel local, regional, național și transnațional și încurajarea participării civice și 

democratice, specifice unei societăți incluzive și bazate pe statul de drept. 

 

LIFE program de finanțare pentru biodiversitate, guvernanță de mediu sau lupta împotriva 

schimbărilor climatice (direct de la Comisia Europeană)   

 

Este în curs de aprobare un Program Național de Dezvoltare Locală „Anghel Saligny” prin 

care se vor finanța continuare proiecte de infrastructură în mediul rural.  

 

 

https://www.europa-creativa.eu)./
https://www.europa-creativa.eu)./
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200910STO86854/covid-19-eurodeputatii-insista-pentru-sustinerea-culturii
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200910STO86854/covid-19-eurodeputatii-insista-pentru-sustinerea-culturii
https://www.europarl.europa.eu)./
https://www.europarl.europa.eu)./
https://www.eeagrants.ro/
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Consiliul Local al Comunei Mărgineni 

Judeţul Neamţ 

 

 

 

 

Angajament 
 

al Consiliului Local  

al comunei Mărgineni judeţul Neamţ 
 

 

 

 

 

 

 

cu privire la însușirea şi aplicarea 

Strategiei de dezvoltare locală durabilă în perioada 2021 - 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2021 - 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

139 

 

Angajament 
al Consiliului Local al comunei Mărgineni privind aplicarea 

Strategiei de dezvoltare locală durabilă în perioada 2021 - 2030 

 

Politica noastră în domeniul dezvoltării sociale și economice durabile în perioada 2021 - 2030, 

constituie cea mai importantă prioritate pe următorii 10 ani de care depinde progresul economico - 

social şi creșterea standardului de viață al populației. 

Consiliul local al comunei Mărgineni consideră că aplicarea Strategiei este responsabilitatea 

celor peste 3.679 locuitori ai comunei cu cele 4 sate: Mărgineni, Itrinești, Hoisești, Hârțești 

Politica strategiei dezvoltării sociale și economice durabile ale comunei Mărgineni vizează 5 

domenii şi 27 sectoare de activitate care constituie obiectul prezentului angajament şi anume: 

● Domeniul I - Social:     1. Cultură şi tradiții;  

        2. Artă și patrimoniu;  

        3. Educaţie;  

        4. Asistență socială;  

        5. Sănătate;  

        6. Ordine şi siguranță publică;  

        7. Condiții de locuit 

● Domeniul II - Economic:     8. Industrie;  

        9. Agricultură;  

      10. Silvicultură;  

      11. Comerț şi Alimentație publică;  

      12. Servicii;  

      13. (Agro)turism;  

      14. Construcții 

● Domeniul III - Urbanism:   15. Managementul teritoriului;  

       16. PUG + PUZ;  

       17. Amenajarea teritoriului;  

● Domeniul IV - Mediul înconjurător:  18. Calitatea mediului (apă, aer, sol);   

       19. Protecția sănătății umane;  

       20. Utilizarea durabilă a resurselor naturale;  

       21. Managementul integrat al deșeurilor 

● Domeniul V - Infrastructura:   22. Tehnico-edilitar (apă, canal);  

       23. Energetică;  

       24. Spații verzi;  

       25. Stabilizare terenuri;  

       26. Rețea de transport (impact, siguranță);  

       27. Administrație publică şi societate civilă 

Prezentul angajament se bazează pe următoarele documente elaborate: 

- Strategia de dezvoltare locală durabilă 2021 - 2030 

- Portofoliul de proiecte 

- Programul de acțiune pentru aplicarea Strategiei 

- Planul de comunicare 

- Structuri manageriale de aplicare  
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Anexe:  

- Profilul monografic al comunei Mărgineni 

- Analiza de nevoi şi potențial pe sectoare de activitate 

- Analize SWOT pe sectoare de activitate 

Consiliul local va lucra cu Comisiile de specialitate şi cu structurile create atrăgând pe toți 

cetățenii comunei la acțiunile organizate pentru implementarea Strategiei. 

 

Ne angajăm să punem în aplicare această politică a Strategiei care este elaborată detaliat 

pe 5 Domenii care includ 27 sectoare cu implicarea Comitetelor de aplicare, a grupurilor de 

lucru, a ONG-urilor, a societății civile antrenate într-o largă acțiune democratică de participare 

la luarea deciziilor comunitare.    

 

Membrii consiliului local    Semnături 

  1. Archip Daniel - Cosmin ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  2. Diaconu Vlad - Codrin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  3. Haiteș Claudiu - Daniel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  4. Lungu Dumitru - Daniel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  5. Michiușcă Ion   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  6. Mircea Ion   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  7. Mitrea Robert Gabriel  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  8. Năstasă Mihai    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  9. Nohai Ioan - Mădălin  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

10. Podaru Oana - Silvia   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

11. Safta Florin   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

12. Scurtu Constantin  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

  Primar  Rotariu Vasile ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Vice-primar Dragan Ion  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Secretar Gavril Virgil  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Contabil Şef Ciocănel Elena ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

      Președinte de ședință 

      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

Mărgineni, Neamţ 

Data: ... ... ... ... ... ... 
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Galerie Foto 

Nivelul actual de dezvoltare a comunei Mărgineni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul Primăriei comunei Mărgineni 

Căminul cultural Mărgineni 
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Monumentul eroilor 

Mărgineni 

Troița comunei  

 Mărgineni 
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Parc de joacă pentru copii 

Școala Gimnazială „Nicolae Buleu” Mărgineni 
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Centrul comunei Mărgineni 

Comerțul în comuna Mărgineni 

Dispensar medical  

(uman și veterinar)  

Mărgineni 
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Biserica parohială Mărgineni 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodării în Mărgineni 

Fostul bloc al Specialistului Rural. 
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Ulițele satului Mărgineni. 
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Fântânile satului Mărgineni. 
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Verde de Mărgineni. 

Rod de Mărgineni. 

Mărgineni = comună verde 



Strategia de Dezvoltare a comunei Mărgineni județul Neamț, 2021 - 2030 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărgineni = home garden 

Acces Mărgineni 


