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Raport specialitate 

 
Subsemnata Bonzeac Georgeta, consilier achizitii publice in cadul 

Primariei Orasului Roznov, aduc la cunostinta urmatoarele: 

Orasul Roznov a demarat in luna ianuarie a anului in curs, procesul 

de intocmire a strategiei de dezvoltare locala aferent perioadei 2021-2027. 

In acest sens, personalul abilitat din cadul institutiei, impreuna cu 

reprezentantii SC YXS Avalana SRL, au intrprins actiunile necesare 

intocmirii documentului mai sus mentionat. 

In esenta, strategia reprezinta baza coordonarii investitiilor 

multianuale si a pregatirii Administratiei publice locale pentru absorbatia 

fondurilor externe, necesare implementarii diveerselor proiecte pe care 

Orasul Roznov le are in vedere pentru dezvoltarea comunitatii locale. 

Un astfel de document porneşte de la profilul socio-economic al 

comunitatii, realizat prin analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor 

existente şi a tendinţelor înregistrate într-un interval de timp, acoperind 

toate domeniile de dezvoltare economică şi socială.Rezultatele analizei 

socio-economice au condus la evidenţierea punctelor tari şi slabe, a 

oportunităţilor şi ameninţărilor (analiza SWOT). 

Pe baza acestor informaţii, ţinând cont de viziunea de dezvoltare pe 

termen lung, de contextul de planificare şi programare de la nivel naţional 

şi european, precum şi de informaţiile şi observaţiile primite din partea 

actorilor cheie din cadul UAT Roznov, este formulată Strategia de 

dezvoltare locala (obiective, priorităţi, acţiuni si/sau măsuri). Aceasta este 

implementată pe baza unui plan de acţiuni, care conţine şi elemente cu 

privire la monitorizare şi evaluare, precum şi un portofoliu de proiecte. 

Principalele proiecte cuprinse in planificarea strategica sunt: 
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Lista de proiecte – Orizont 2027 

Nr. 

crt

. 

Titlu Acțiune 
Rezultat 

așteptat 

Surse posibile 

de finanțare 

2 

Program pentru 

integrarea învățământului 

dual 

Învățământul dual 

este o formă de 

organizare a 

învățământului 

profesional și tehnic, 

tripartită, ce are la 

bază un contract de 

parteneriat între 

operatorul economic, 

unitatea de 

învățământ și unitatea 

administrativ-

teritorială, precum și 

contracte individuale 

de pregătire practică 

între operatorul 

economic, 

elev/părinte-tutore și 

unitatea de 

învățământ. 

Dezvoltarea 

profesională a 

tinerilor din 

timpul școlii, 

creșterea 

numărului 

mediu de 

salariați. 

Program 

Operațional 

Capital Uman 

(POCU) 

fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

3 Înființare parc industrial 

Amenjarea unei zone 

în scopul dezvoltării 

industriale. 

Îmbunătățirea 

mediului de 

afaceri, 

crearea de 

locuri de 

muncă. 

Programul 

Operațional 

Competitivitat

e (POC), 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021-

2027, fonduri 

nerambrusabil

e + fonduri 

proprii. 

4 

Construire și dotare 

grădiniță cu program 

prelungit Roznov 

Este necesară 

construirea unui 

grădinițe cu program 

prelungit, pentru 

familiile cu copii care 

desfășoară activități 

în orașul Roznov. 

Lipsa unei grădinițe 

cu program prelungit 

în comunitate 

împinge de multe ori 

tinerii să-și desfășoare 

activitatea în zonele 

urbane  mai 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale.  

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii.  



dezvoltate unde au 

asemenea facilități.  

6 
Dezvoltare rețea de 

canalizare  

Dezvoltarea rețelei de 

canalizare și racorduri 

individuale pentru 

facilitatea orașului 

Roznov și a 

locuitorilor săi 

dezvoltându-se un trai 

de viață mai ridicat. 

Extinderea 

rețelei de 

canalizare, 

îmbunătățirea 

calității vieții. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR), PODD 

(Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă) 

2021 – 2027, 

fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

9 
Reabilitarea/modernizare

a drumurilor publice 

Reabilitarea  

infrastructurii rutiere, 

zone de acces auto și 

pietonal.  

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

rutiere.  

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021-

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii.  

10 
Modernizarea/extinderea 

rețelei de iluminat public 

Este necesară 

extinderea și 

modernizarea rețelei 

de iluminat public pe 

întreaga rază a SDL. 

Creșterea 

gradului de 

iluminare a 

teritoriului 

SDL. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, 

Administrația 

Fondului 

pentru Mediu, 

fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

11 
Reabilitarea fațadelor 

blocurilor  

Se dorește reabilitarea 

fațadelor blocurilor de 

pe teritoriul SDL 

pentru reducerea 

pierderii de căldură. 

Reducerea 

gradului de 

pierdere a 

căldurii din 

blocuri, 

înfrumusețare

a teritoriului 

SDL. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021-

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii.  

13 
Instalare sistem de 

supraveghere video   

Dotarea cu 

echipamente video de 

supraveghere pentru a 

crește nivelul de 

siguranță al 

rezidenților. 

Îmbunătățirea 

nivelului de 

siguranță 

printre 

rezidenții 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil



situați pe 

teritoriul SDL.  

e + fonduri 

proprii. 

16 

Achiziția de panouri 

fotovoltaice pentru 

asigurarea necesarului de 

energie electrică în 

instituțiile publice 

Investiții în clădirile 

publice în vederea 

asigurării/îmbunătățiri

i eficienței energetice, 

inclusiv activități de 

consolidare în funcție 

de riscurile 

identificate și măsuri 

pentru utilizarea unor 

surse alternative de 

energie. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

serviciilor 

publice. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

17 

Reabilitare/modernizare 

școli și grădinițe pentru 

creșterea eficienței 

energetice 

Clădirile în care își 

desfășoară activitatea 

educațională școlile și 

grădinițele necesită 

lucrări de 

modernizare pentru 

creșterea eficienței 

energetice a clădirilor 

și dotări pentru o mai 

bună funcționare a 

activităților. 

Modernizarea 

infrastructurii 

educaționale. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021-

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

19 Digitalizare/dotare școli 

Implementarea 

catalogului electronic, 

achiziția de noi 

calculatoare/laptop-

uri, tablete, 

videoproiectoare 

pentru desfășurarea 

orelor. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

20 
Digitalizare/dotare 

unități medicale 

Implementarea unui 

sistem electronic de 

evidență a pacienților, 

dotarea cu 

echipamente necesare 

pentru desfășurarea 

activităților medicale.  

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

medicale. 

POR (Program 

Operațional 

Regional) 

2021 – 2027, 

fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

21 
Construire piață 

agroalimentară 

Se propune realizarea 

unei piețe 

agroalimentare într-un 

spațiu special 

amenajat. 

Promovarea 

produselor 

locale, 

reducerea 

importurilor 

de produse 

alimentare. 

POR (Program 

Operațional 

Regional) 

2021 – 

2027,CNI 

fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 



22 

Realizare casă mortuară 

Biserica “Sf. Dimitrie” 

Slobozia  

Se dorește realizarea 

unei case mortuare 

sub administrarea 

Bisericii “Sf. 

Dimitrie” Slobozia. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

privind 

lăcașele de 

cult și a 

normelor 

sanitare. 

Compania 

Națională de 

Investiții 

(CNI) + 

fonduri 

proprii. 

27 

Instalare sistem încălzire 

centralizată Biserica 

“Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel” 

Se necesită instalarea 

unui sistem de 

încălzire centralizat 

pentru a crește 

eficiența termică a 

Bisericii “Sfinții 

Apostoli Petru și 

Pavel”. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

privind 

lăcașele de 

cult. 

Compania 

Națională de 

Investiții 

(CNI) + 

fonduri 

proprii. 

28 
Modernizarea parcului 

central Roznov 

Creșterea atractivității 

prin valorificarea 

activităților recreative 

și a obiectivelor 

turistice. Amenajarea 

cu acces la wi-fi 

gratuit și instalarea de 

bănci inteligente în 

zonele de agrement cu 

posibilitatea de 

încărcare a 

dispozitivelor mobile 

prin prize USB sau 

wireless, acestea 

putând să își producă 

singure electricitatea 

necesară prin panouri 

fotovoltaice pe 

șezutul băncilor. 

Instalarea de panouri 

de informare. 

Creșterea 

fluxului de 

persoane, 

creșterea 

timpului 

petrecut în 

parcul central 

și 

diversificarea 

posibilităților 

de petrecere a 

timpului liber, 

reabilitarea 

spațiilor verzi 

și de joacă, 

reabilitarea 

aleilor, 

creșterea 

gradului de 

digitalizare. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

proprii + 

fonduri 

proprii. 

 

29 
Amenajare zone de 

camping/agrement 

Se recomandă 

amenajarea unor zone 

de camping și 

agrement pe teritoriul 

UAT Roznov pentru a 

crește fluxul de turiști 

și creșterea bunăstării 

locuitorilor comunei 

prin dezvoltarea 

activităților de 

petrecere a timpului 

liber. 

Înfrumusețare

a zonei, 

dezvoltarea 

potențialului 

turistic. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, 

Multifond: 

FSE+, FEDR, 

fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

30 
Amenajare parc în satul 

Chintinici 

Creșterea atractivității 

prin valorificarea 

activităților recreative 

Creșterea 

fluxului de 

persoane, 

Programe 

Operaționale 

Regionale 



și a obiectivelor 

turistice. Amenajarea 

cu acces la wi-fi 

gratuit și instalarea de 

bănci inteligente în 

zonele de agrement cu 

posibilitatea de 

încărcare a 

dispozitivelor mobile 

prin prize USB sau 

wireless, acestea 

putând să își producă 

singure electricitatea 

necesară prin panouri 

fotovoltaice pe 

șezutul băncilor. 

creșterea 

timpului 

petrecut în 

parcul central 

și 

diversificarea 

posibilităților 

de petrecere a 

timpului liber, 

reabilitarea 

spațiilor verzi 

și de joacă, 

reabilitarea 

aleilor, 

creșterea 

gradului de 

digitalizare. 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

31 
Reabilitare albia râului 

din Chintinici 

Realizarea sălii de 

sport și dotarea 

acesteia pentru 

desfășurarea 

activităților sportive. 

Îmbunătățirea 

activităților 

sportive. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

34 

Reabilitare/renovare 

Biserica “Sf. Nicolae” 

Roznov 

Renovarea Bisericii 

“Sf. Nicolae” cu piatră 

sablată. 

Conservarea 

patrimoniului 

cultural. 

Compania 

Națională de 

Investiții 

(CNI), fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

 

35 Amenajare peisagistică  

Amenajarea 

peisagistică cu 

trandafiri pe teritoriul 

UAT Roznov. 

Îmbunătățirea 

peisagistică a 

teritoriului 

SDL.. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

37 
Construicție locuințe 

sociale 

Realizarea de locuințe 

pentru persoanele 

aflate în nevoie de 

asistență socială 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

asistență 

socială. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 



40 

Amenajare trotuare, căi 

de acces, spații verzi în 

satul Slobozia 

Amenajarea 

trotuarelor din sat, 

regenerarea spațiilor 

verzi, realizarea unei 

piste de biciclete. 

Înfrumusețare

a zonei, 

îmbunătățirea 

căilor de 

access 

pietonale. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

41 

Achiziționarea de pubele 

pentru colectarea 

selectivă  

Achiziționarea 

pubelelor pentru 

colectarea selectivă 

amplasate pe întreaga 

rază a UAT Roznov. 

Reducerea 

deșeurilor 

aruncate 

aleatoriu, 

reducerea 

poluării, 

creșterea 

gradului de 

reciclare. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR)  2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

42 
Demararea de workshop-

uri pentru copii  

Se dorește realizarea 

de workshop-uri 

pentru copii pe 

diferite teme 

prestabilite. 

Dezvoltarea 

tineretului și 

crearea de 

oportunități. 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

(POCU) 2021 

– 2027, 

fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

43 

Realizarea de indicatoare 

de semnalizare și 

orientare turistică 

Punerea în evidență a 

obiectivelor turistice, 

evidențierea clară a 

rutelor turistice și a 

locației obiectivelor 

turistice. 

Creșterea 

traficului 

turistic către 

obiectivele 

mai puțin 

cunoscute. 

Programe 

Operaționale 

Regionale 

(POR) 2021 – 

2027, fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

 

46 

Realizarea unui parc 

fotovoltaic prin 

promovarea unui 

parteneriat public-privat 

Se propune 

construirea unui parc 

fotovoltaic prin 

promovarea unui 

parteneriat public-

privat. 

Creșterea 

eficienței 

energetice și 

reducerea 

consumului de 

energie. 

Fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 

47 

Implementarea unor 

proiecte de producere în 

cogenerare a energiei 

termice/electrice 

utilizând biomasă 

Se propune 

implementarea unor 

proiecte de producere 

în cogenerare a 

energiei 

termice/electrice 

utilizând biomasă. 

Creșterea 

eficienței 

energetice și 

reducerea 

consumului de 

energie. 

Fonduri 

nerambursabil

e + fonduri 

proprii. 



48 

Instalarea de stații de 

încărcare pentru mașinile 

electrice 

Instalarea de stații 

electrice pentru 

încărcarea 

automobilelor 

electrice. 

Îmbunătățirea 

calității 

aerului și 

reducerea 

emisiilor de 

gaze cu efect 

de seră. 

 

MEEMA 

(Ministerul 

Economiei, 

Energiei și 

Mediului de 

Afaceri) 

Electric Up + 

fonduri 

proprii. 

 

Intocmit, 

Consilier achizitii publice, 

            Georgeta Bonzeac



 



 


