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PREAMBUL 

 

Prezentul document a fost elaborat cu scopul identificării la nivelul 

tuturor domeniilor de activitate umană, a situației actuale a orașului Roznov, 

județul Neamț și formulării într-o formă organizată a principalelor direcții de 

acțiune strategică pentru creșterea nivelului de trai a comunității în  termenul 

de alocare financiară stabilit de Comisia Europeana și Statul Român, respectiv 

perioada programatică 2014-2020. La baza documetului a stat conceptul de 
dezvoltare durabilă pe care îl vom detalia mai jos și care trasează câteva 

cerințe imperioase, fără de care proiecția actului administrativ nu ar avea 

valoare:    

Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 

asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și 

elementele capitalului natural.1  

“Dezvoltarea durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economico-
socială recomandat tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută 

armonizarea a trei componente fundamentale: Resursele umane, Creşterea 

economică, Echitatea între generaţii.  

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv strategic internaţional 

adaptat la specificul fiecărei ţări.  

Dezvoltarea durabilă este un concept de evoluţie a societăţii care 

permite folosirea pe termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-
economică să rămână posibilă concomitent cu menţinerea calităţii mediului la 

un nivel acceptabil. 

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, 
aparent independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare: 

                                                           

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

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare_durabil%C4%83
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 îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul 
durabilităţii; 

 îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării  

(dzvoltarea care răspunde necesităţilor prezentului fără a 

compromite capacitatea de a satisface necesităţile generaţiilor 

viitoare); 

 menţinerea compatibilităţii dintre dimensiunea populaţiei şi 

capacitatea productivă a eco-sistemului - care recunoaşte că 

există limite şi cerinţe pentru echilibru; 

 iplementarea unui proces al schimbării - care confirmă că 

definirea cerinţelor şi nevoilor pentru dobândirea echilibrului 

durabil se va schimba odată cu situaţiile, condiţiile şi timpul. 

Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit în ultimul 

deceniu al secolului XX prin: 

 înfiinţarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la nivelul guvernelor, 

organizaţiilor neguvernamentale, Băncii Mondiale, Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, Consiliului şi Parlamentului Europei, Consiliului Mondial al 

Energiei; 

 elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale de analiză, studii şi 

cercetări, a unor studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare 

durabilă pe întreg orizontul de timp al secolului 21.”
2  

În România, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabilă pentru 

perioada 2007-2013, la nivel național, reginal, județean și local. 

Anul 2013, impune elaborarea noilor Strategii de Dezvoltare Durabilă, 

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

generate de statulul României de țară membră a Uniunii Europene precum și 

de efectele crizei economice mondiale, asupra situației europene, naționale, 
regionale, județene și locale. 

În acest context, Primarul orașului Roznov, domnul Ionel 

CIUBOTARU, a inițiat procedura de contractare a unei entități juridice care să 

                                                           

2 document inclus in site-ul “Energie Educaţie Guvernare Şcoli (EGS)”: http://www.egs-
project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=111 

http://www.egs-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=111
http://www.egs-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=111
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dețină capacitatea operațională, experiența și resursele umane specializate 

pentru furnizarea serviciilor de consultanță cu scopul elaborării prezentei 

lucrări. Necesitatea și justificarea Strategiei a fost votată în ședința de Consiliu 

Județean din data de........., în baza Raportului de specialitate privind 
necesitatea revizuirii Strategiei de Dezvoltare Locală a Orașului Roznov, 
județul Neamț, pentru perioada 2014-2020 și a Planului de Acțiune pentru 

implementarea acesteia înregistrat cu nr........... Totodată s-a prezentat 
metodologia de lucru  și modalitatea de colaborare între părți pentru elaborarea 

lucrării. După derularea primei ședințe de lucru s-a stabilit componența 

Grupului de Lucru statutat prin  Dispoziția primarului din data de...............  

Astfel, în cadrul unui amplu proces consultativ, a fost elaborat 

documentul Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Roznov, județul 

Neamț pentru perioada 2014-2020 și Planul de Acțiune pentru 

implementarea acesteia. 

În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale (criza 
economică, continuarea procesului de descentralizare, posibilitatea atragerii de 
fonduri europene ş.a.), prezentul document se constituie în “instrument de 
lucru pentru organizarea activităţilor, prioritizarea investiţiilor şi gestionarea 
eficientă a resurselor necesare pentru dezvoltarea celor 9 domenii (resurse 
umane, agricultură, infrastructură, economic, educație, cultură, servicii sociale, 

sănătate, mediu, turism, administrație publică locală), instrument care să 

fundamenteze dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor 
contribui la progresul general al comunității Roznov” (3). Punerea în aplicare a 

acțiunilor conținute în Strategie, va permite Autorității Publice Locale a 

orașului Roznov, județul Neamț, să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor, 

pe termen scurt şi mediu,  în contextul unei dezvoltării armonioase a localităţii, 
obținute prin aplicarea soluţiilor potrivite; documentul constituindu-se în bază 

de informații în argumentarea elaborării și aplicării de cereri de finanțare, 

pentru liniile deschise prin Programele Structurale și de Coeziune dar și prin 

oricare alte surse de finanțare active în România. 

 
Metodologia de lucru pentru elaborarea Strategiei 

Grupul de lucru stabilit pentru consultarea în elaborarea documentului 

conține următorii membri: 
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o Ionel CIUBOTARU– primar, 
o Constantin HODOR –viceprimar  
o Mirela Gaucan–Compartiment relații cu publicul  
o Felicia-Petronela Basma -Compartiment Resurse Umane si Formare 

Profesională   
o Adina Racariu- Compartiment Asistență Socială, Incluziune și Atoritate Tutelară  
o Nicoleta Moroianu- Compartiment Asistență Socială, Incluziune și 

Atoritate Tutelară  
o Romica Crișmariu-Compartiment U.A.T. 
o Constantin Bucureștenu-Compartiment Fond Funciar Cadastru 
o Dragoș Auratei -Compartiment Fond Funciar Cadastru 
o Dalia Auratei- Compartiment Registru Agricol 
o Dumitru Constandachi- Compartiment Proiecte, Programe, Prognoze, Achiziții 

Publice 
o Dan-Florin Jbanca- Compartiment Proiecte, Programe, Prognoze, Achiziții 

Publice 
o Liviu Moscu- Compartiment Informatică 
o Ioan Moscu-Serviciul Contabilitate 
o Maria Marariu- Compartiment financiar-contabil 
o Elena Zahariea- Compartiment financiar-contabil 
o Cosmina Negru- Compartiment financiar-contabil 
o Gianina Dorosin- Compartiment financiar-contabil 
o Carmen Ciocoiu-Birou Impozite și Taxe Locale  
o Elena Astancăi- Birou Impozite și Taxe Locale 
o Ioan Marariu- Birou Impozite și Taxe Locale 
o Maria Burlacu- Birou Impozite și Taxe Locale 
o Elena Crașmariu- Birou Impozite și Taxe Locale 
o Florentina Tudorachi –Bibliotecar 
o Florin Burghelea-Handaric-Compartiment Juridic/Contencios administrativ 
o Ciprian Iacob-Serviciul Poliție locală  
o Gheorghe Grigore- Serviciul Poliție locală 
o Elena-Cristina Iftimie-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei  
o Iordana Tuduran-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei  
o Maria Custura-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei  
o Ramona Dumitrache-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 
o Daniela Vornicu-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 
o Monica Asaftei-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 
o Artemiza Iacob-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 
o Maria Tudurachi-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 
o Alina Auratei-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 
o Carmen Darie-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 
o Gheorghe Tudurache-S.V.S.U Protecție Civilă și Pompieri Civili 
o Denis Alin Ciocoiu- S.V.S.U Protecție Civilă și Pompieri Civili 
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o Gheorghe Auratei-Compartiment Administrativ 
o Victor Ghenade-Compartiment gospodărire 
o Maria Iacob-Sociolog 

Obiectivele specifice ale strategiei: 

Evidențierea specificului unor fenomene sau a unor probleme punctuale cu 

care se confruntă comunitatea; realizarea diagnozei și cuantificara frecvenței de 

manifestare a fenomenului/problemei, elaborarea de predicții referitoare la 

evoluția fenomenului/problemei; identificarea de soluții pentru fundamentarea 

deciziilor administrative de soluționare a problemei, stabilirea unor strategii de 

acțiune pentru fiecare domeniu de studiu în parte, evaluarea efectelor diferitelor 

decizii/acțiuni; măsurarea schimbării sociale.    Strategia nu se limitează la un 

singur obiectiv pentru că pe parcursul identificării problemelor apărute la nivel 

de comunitate întâlnim o serie de obiective particulare cum ar fi de exemplu, 

cunoașterea modalităților de acțiune socială într-un domeniu sau altul, 
descifrarea mecanismelor de influență între domenii și alte aspecte 

convergente. Tehnicile și instrumentele de cercetare utilizate pentru elaborarea 

strategiei au fost grupate după cum urmează:  

 Consultarea publică - a presupus utilizarea metodelor de lucru, a tehnicilor 
și instrumentelor de investigare a contextului socio-uman, semnificația 

socio-economică a problemelor cercetate la nivel comunitar necesitând 

diferențierea respondenților în funcție de etapele elaborării Strategiei și în 

funcție de statutul social pe care aceștia îl dețin în comunitate;   
 Consultarea documentelor -  una dintre cele mai eficiente metode de 

culegere a datelor semnificative cu privire la parcursul istoric, economico-
social și situațional al unei comunități. Pentru înțelegerea factorilor 

responsabili de construcția viitorului comunității, au fost consultate 

documente care prezentă trecutul comunității și care prezentă relevanță în 

elaborarea Strategiei: date istorice și geografice despre orașul Roznov, 
județul Neamț obținute direct de la Primărie și de la Muzeul Județean de 

Istorie și Arheologie Piatra Neamț, date statistice obținute de la Direcția 

Județeană de Statistică a județului Neamț;  Strategia de Dezvoltare Locală a 

orașului Roznov din judeul Neamț în perioada 2007-2013. Pentru 
prezentarea situației actuale, au fost analize datele demografice conținute în 

documentele Recensământului Populației 2011,  datele statistice socio-
economice reactualizate (2013- categoriile în funcție de venit), datele legate 
de suprafața agricolă (Recensământul Agricol 2010), infrastrucură etc. 
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 Elaborarea Analizei SWOT - În funcție de statutul și rolul deținut în 

aparatul tehnico-administrativ și în comunitate  și în funcție de etapele 

elaborării Strategiei, au fost invitați la întâlnirile de lucru pentru Analiza 

SWOT pe domenii de activitate următorii actori relevanți: Primarul, 

Viceprimarul, consilierii locali,  secretarul  Primariei, membrii 
Compartimentului relații cu publicul,  membrii Compartimentului Resurse 

Umane si Formare Profesională,  membrii Compartimentului Asistență 

Socială, Incluziune și Atoritate Tutelară, membrii Compartimentului 

U.A.T., membrii Compartimentului Fond Funciar Cadastru, membrii 
Compartimentului Registru Agricol, membrii Compartimentului Proiecte, 
Programe, Prognoze, Achiziții Publice, membrii Compartimentului 

Informatică, membrii Compartimentului Contabilitate, membrii 

Compartimentului financiar-contabil, membrii Biroului Impozite și Taxe 

Locale, bibliotacarul,  membrii Compartimentului Juridic/Contencios 
administrativ, membrii Serviciului Poliție locală, membrii Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei, antreprenorii locali, 

preoții, reprezentanți ai băncilor de investiții și alții.  
 Pentru controlul informațiilor clasificate în funcție de domeniile 

enunțate mai sus, s-a procedat la consultarea ulterioară enunțării acestora și 

transcrierii în pagină prin transmiterea în format electronic sau prin 

recitirea acestora  pentru a păstra cerințele legate de corectitudinea datelor. 
Graficul întâlnirilor de lucru pentru analiza SWOT s-a stabilit încă de la 

prima ședință, moment în care a fost prezentată și echipa subcontractată 

fiecare întâlnire de lucru ulterioară finalizându-se cu liste de prezență, 

fotografii și vizite pe teren.    
 Elaborarea și aplicarea Chestionarului de opinie - prelucrarea  și 

interpretarea datelor. S-a procedat la realizarea unui studiu, unde 
principalul instrument de sondare a opiniei publice l-a reprezentat 
chestionarul de opinie -Anexa 1 la prezenta Strategie, în vederea obținerii 

datelor referitoare la cele mai importante probleme cu care se confruntă 

populația din orașul Roznov, județul Neamț.  

 Tip studiu: primar cantitativ, faţă în faţă.  
 Universul cercetării: locuitorii orașului Roznov cu vârsta de cel 

puţin 18 ani  
 Eşantion: probabilistic, stratificat;  
 Criterii de stratificare: zona în care îşi are domiciliul persoana 

(Roznov, Chintinici, Slobozia).  
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 Unitate de eşantionare – gospodăria;  
 Cadrul de eşantionare – bază de date cu situaţia numărului de 

gospodării pentru fiecare stradă (respectiv blocuri şi numărul de 

apartamente); 
 Procedura eşantionare:  

• selecţie aleatoare a străzilor din cadrul fiecărei localități 

componente 
• selecţie aleatoare a gospodăriilor pe bază de pas de 

numărare – fiecare a 3-a gospodărie; 
• selecţia respondentului din cadrul gospodăriei – persoana 

care îşi sărbătoreşte prima ziua de naştere;  

 Volumul eşantionului: Volum proiectat 650 persoane; volum 

realizat 689 persoane.  
 Reprezentativitate: eşantionul rezultat este reprezentativ pentru 

populaţia orașului Roznov cu vârsta de peste 18 ani, eroarea 

maximă de reprezentativitate: 3,6%, la un nivel de încredere în 

rezultate de 95%. Valorile prezentate în cadrul studiului 

reprezintă datele culese din teren. Nu s-au realizat ponderări.  
 Perioada de colectare a datelor: 5 -18 mai 2014. 
 Instrumentul de culegere a datelor: chestionar. Acesta a avut o 

structură modulară urmărind mai multe dimensiuni ale cercetării. 

Chestionarul a conținut atât întrebări închise cât și întrebări 

deschise. 
 Concluziile și propunerile, au fost sintezitate sub forma unui 

raport de cercetare. 

 Reprezentativitatea opiniilor a fost principala preocupare în cadrul 

aplicării chestionarului, tehnica de lucru utilizată fiind din „ușă în ușă” și 

întâlniri punctuale.  S-a procedat la prelucrarea răspunsurilor, la așezarea 

în forma agreată de cerințele Strategiei și la nominalizarea pe baza 

interpretării datelor din răspunsuri a principalelor probleme care ar trebui 

rezolvate în comunitate în perioada de planificare 2014-2020. 

 

 

 

 

 



 10 

CAPITOLUL I. ANALIZA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE, 
NAȚIONALE, REGIONALE, LOCALE 

 
1. EUROPA 2020  
2. DEZVOLTAREA DURABILA 
3. STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A 

ROMANIEI - ORIZONTURI 2013-2020-2030 
4. PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013 
5. PLANUL NATIOMAL DE ACTIUNE PENTRU OCUPAREA FORTEI 

DE MUNCA 
6. AGENDA LOCALĂ 21 – PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE   

DURABILĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ 
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1. EUROPA 2020 – PRINCIPII, VALORI, DIRECȚII DE 

ACTIUNE 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF 

EXTRASE SI SINTEZE DIN DOCUMENT 

Obiectivele Europa 2020: 

1.  Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in 
randul populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.  

2. Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si 
dezvoltare. 

3. Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu 
efect de sera (sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile 
inregistrate in 1990, cresterea ponderii surselor de energie regenerabile 
pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei energetice. 

4. Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% 
a ponderii absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu varsta 
cuprinsa intre 30-34 de ani. 

5. Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a 
numarului persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si 
a excluziunii sociale. 

Prioritatile Europa 2020: 

Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si 
inovare; presupune imbunatatirea prestatiei in urmatoarele domenii: 

 cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea investitiilor 
de stat si private in vederea generarii de locuri de munca prin crearea de noi 
produse si servicii; 

 educatie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare de-a 
lungul vietii in vederea imbunatatirii competentelor; 

 societatea digitala: utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor. 

Actiunile acestei prioritati vizeaza: 

- eliberarea potentialului inovator al Europei; 
- ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei; 
- valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii digitale. 

Cresterea inteligenta va fi stimulata prin trei initiative: 

A. O Uniune a inovarii prin care se propune: 



 12 

 reorientarea politicii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii catre 
domenii care prezinta provocari majore pentru societate (schimbari 
climatice, utilizarea eficienta a energiei si a resurselor, schimbari 
demografice, sanatatea populatiei etc.);  

 consolidarea verigilor din lantul inovarii, de la cercetarea fundamentala la 
comercializare. 

 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 
 
- definitivarea spatiului european de cercetare, elaborarea unei agende 

strategice de cercetare; 
- imbunatațirea conditiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze, 

crearea unui brevet european unic si a unei instante specializate in materie 
de brevete; 

- lansarea de parteneriate europene in domeniul inovarii intre UE si 
nivelurile nationale, in vederea accelerarii dezvoltarii si utilizarii; 

- consolidarea si dezvoltarea rolului instrumentelor UE de sustinere a 
inovarii (fondurile structurale, fondurile de dezvoltare rurala, programul-
cadru de cercetare-dezvoltare, etc.); 

- promovarea parteneriatelor in materie de cunoastere si consolidarea 
legaturilor intre educatie, intreprinderi, cercetare si inovare. 
 
B. Tineretul in miscare- prin care se propune: 

 consolidarea performantei si atractivitatii internationale a institutiilor de 
invatamant  superior din Europa; 

 sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educatie si formare 
în UE; 

 combinarea excelentei cu echitatea, prin promovarea mobilitatii studentilor 
si a celor care urmeaza un curs de formare, 

 imbunatatirea situatiei incadrarii in munca a tinerilor. 
 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 
 

- integrarea si consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate 
universitatilor, cele destinate cercetatorilor si corelarea lor cu 
programele nationale; 

- impulsionarea agendei de modernizare a invatamantului superior la 
nivelul programelor scolare, al guvernantei si al finantarii; 

- identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin 
programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti; 

- promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale; 
- lansarea unui Cadru pentru incadrarea in munca a tinerilor. 
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C.  O agendă digitala pentru Europa- prin care se propune crearea unei 
piete digitale unica, bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii 
interoperabile:  

 pana in 2013: acces universal la internet in banda larga;  
 pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps);  
 pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50% din 

locuintele din Europa. 
 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- „oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in 
infrastructura pentru internet de mare viteza, deschisa si competitiva, 
precum si in serviciile conexe; 

- dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu; 
- facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea 

acestei agende. 

Cresterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre 
cresterea economica a UE si cresterea economica a celor doi mari competitori 
pe piata mondiala respectiv SUA si Japonia.  

Aspecte de corectat in domeniul Inovarii: 

 nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si inovare; 
 utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;  
 accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii; 
 ponderea mai redusa in UE a firmelor high-tech. 
 

Aspecte de corectat in domeniul Educatiei:  
 „un sfert dintre elevi au competente slabe de citire, unul din sapte tineri 

abandoneaza studiile si formarea prea devreme; 
 50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru 

cerintele noi de pe piata muncii; 
 in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, doar 1 

persoana din 3 are o diploma universitara, comparativ cu 40% in SUA si 
peste 50% in Japonia; 

 conform “indicelui Shanghai” in clasamentul mondial al primelor 20 de 
universitati, sunt listate doar doua universitati europene.” 

Aspecte de corectat in domeniul Societatii digitale: 

 din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentata de piata globala pentru 

tehnologiile informatiei si comunicatiilor, firmele europene reprezinta 
doar 25%; 
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 ramanerea Europei in urma SUA si Japoniei in ceea ce priveste 
internetul de mare viteza, afecteaza capacitatea acesteia de inovare in 
special in zonele rurale, diseminarea online a cunostintelor si distributia 
online de bunuri si servicii. 

Cresterea durabila - inseamna promovarea unei economii mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, 
presupune dezvoltarea de noi procese si tehnologii (inclusiv cele ecologice) 
care: 

- sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC; 
- sa exploateze retelele de la scara UE; 
- sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;  
- sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii 

eficiente a resurselor; 
- sa scada emisia de dioxid de carbon;  
- sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea 

nedurabila a resurselor. 

Cresterea durabila va sta la baza coeziunii economice, sociale si teritoriale prin 
derularea de actiuni in urmatoarele domenii: 

 competitivitate:  
- mentinerea avantajului fata de SUA si China, pe piata tehnologiilor 

ecologice; 
- eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor; 
- productivitate crescuta pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe 

pietele de export si pentru un numar tot mai mare de materii prime.” 
 combaterea schimbarilor climatice: 

- reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid in decada care 
urmeaza; 

- exploatarea completa a potentialului noilor tehnologii, precum 
posibilitatile de captare si stocare a dioxidului de carbon, care vor 
genera reducerea emisiilor, realizarea de economii si crestere 
economica; 

- consolidarea capacitatii de rezistenta a economiilor UE in fata riscurilor 
climatice, precum si capacitatea de prevenire a dezastrelor si de reactie 
la acestea.” 

 energie curata si eficienta:  
- scaderea importurilor UE de petrol si gaze cu 60 de miliarde € pana in 

2020; 
- cresterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%; 
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- crearea a peste 600 000 locuri de munca prin utilizarea energiei 
regenerabile in 20% din energia folosita in UE; 

- crearea a peste 400 000 locuri de munca prin atingerea obiectivului de 
20% privind eficienta energetica.” 

Cresterea durabila va fi stimulata prin doua initiative: 

1.  O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor- 
prin care se propune: 

 sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce priveste utilizarea 
resurselor si cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

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

 reducerea emisiilor de CO2; 
 cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice. 
 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 
 

- mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru 
dezvoltare rurala, fondurile structurale, si altele in cadrul unei strategii 
solide de finantare (UE, publica nationala, privata); 

- consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum 
certificate de emisii, incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor publice 
ecologice, etc; 

- prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea 
sectorului transporturilor; 

- implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii blocajelor in 
sectiunile transfrontaliere si nodurile intermodale (orase, porturi, 
platforme logistice); 

- finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul 
planului privind tehnologiile energetice strategice (SET); 

- promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica pentru 
UE in zona baltica, in Balcani, in regiunea mediteraneeana si în Eurasia; 

- adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta 
energetica, promovarea unui program in domeniul utilizarii eficiente a 
resurselor (sprijinind IMM-urile si gospodariile) prin utilizarea 
fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri; 

- stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice 
necesare pentru a face tranzitia catre o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor 
si rezistenta la schimbarile climatice pana in 2050. 
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La nivel national, statele membre vor trebui: 

- sa elimine treptat subventiile daunatoare mediului (exceptii in cazul 
persoanelor defavorizate); 

- sa dezvolte instrumente de piata, precum stimulente fiscale si achizitii 
publice menite sa adapteze metodele de productie si de consum; 

- sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente, 
modernizate si complet interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC; 

- sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de infrastructura, in 
cadrul retelei centrale a UE; 

- sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, 
responsabile de o mare parte din emisiile generate si din congestiile 
retelelor; 

- sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta 
energetica in constructii si instrumente de piata precum impozitarea, 
subventiile si achizitiile publice pentru a reduce consumul de energie si 
de resurse; 

- sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in constructia de cladiri 
publice eficiente din punct de vedere energetic si într-o reciclare mai 
eficienta; 

- sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar 
putea creste eficienta in sectoarele mari consumatoare de energie, 
precum cele bazate pe folosirea TIC. 
 

2. O politica industriala adaptata erei globalizarii - prin care se 
propune: 

 colaborea stransa intre CE si intreprinderi, sindicate, mediul academic, 
ONG-uri, organizatii de consumatori; 

 elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa sprijine 
spiritual antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria; 

 promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei si al 
serviciilor din Europa. 

 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- stabilirea politicii industriale apte sa mentina si sa dezvolte o baze 
industriala puternica, competitiva, diversificata in Europa, sa sprijine 
tranzitia sectoarelor de productie catre o utilizare mai eficienta a 
energiei si a resurselor; 
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- dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa combine 
diverse instrumente de politica precum reglementarea „inteligenta”, 

modernizarea achizitiilor publice, normele in materie de concurenta, 
stabilirea de standarde; 

- imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, inclusiv 
prin reducerea costurilor de tranzactie aferente desfasurarii unei 
activitati economice in Europa, prin promovarea clusterelor si prin 
imbunatatirea accesului convenabil la finantare; 

- restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor catre 
activitati de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapida a competentelor 
catre sectoarele si pietele cu un ritm alert de crestere; 

- promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc 
utilizarea resurselor naturale si sporesc investitiile in patrimoniul natural 
al UE; 

- promovarea internationalizarii IMM-urilor; 
- asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit 

industriei din toata Uniunea sa beneficieze de acces efectiv pe piata 
unica, pe piata internationala; 

- dezvoltarea unei politici spatiale care sa puna la dispozitie instrumentele 
necesare depasirii unor provocari-cheie la nivel mondial; 

- sporirea competitivitatii sectorului turismului in Europa; 
- revizuirea reglementarilor in vederea sprijinirii tranzitiei sectoarelor 

serviciilor si productiei catre o utilizare mai eficienta a resurselor, 
inclusiv printr-o reciclare mai eficienta; 

- reannoirea strategiei UE de promovare a responsabilitatii sociale a 
intreprinderilor, ca element-cheie in asigurarea increderii pe termen lung 
a angajatilor si a consumatorilor. 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

- „sa imbunatateasca mediul de afaceri, in special pentru IMM-urile 
inovatoare, inclusiv prin achizitii publice menite sa sprijine initiativele 
care incurajeaza inovarea; 

- sa amelioreze conditiile de asigurare a respectarii drepturilor de 
proprietate intelectuala; 

- sa reduca sarcina administrativa a societatilor si sa amelioreze calitatea 
legislatiei in domeniul afacerilor; 

- sa colaboreze cu parțile interesate din diverse sectoare in vederea 

identificarii blocajelor, elaborarii de analize comune cu privire la 
modalitati de mentinere a unei baze industriale si de cunoastere solide, 
de a plasa UE in pozitie de lider in ceea ce priveste dezvoltarea durabila 
la nivel mondial.” 
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Cresterea durabila este necesara in vederea sustinerii UE pentru a prospera 
intr-o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru 
prevenirea degradarii mediului, pierderea biodiversitatii si utilizarea nedurabila 
a resurselor.”  

Cresterea favorabila incluziunii inseamna promovarea unei economii cu o 
rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si 
teritoriala si care presupune: 

- asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de 
munca; 

- investirea in dezvoltarea competentelor; 
- combaterea saraciei; 
- modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de protectie 

sociala; 
- consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii 

economice in toate regiunile UE inclusiv in cele ultraperiferice; 
- asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul 

vietii; 
- cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de 

promovare a egalitatii de sanse intre femei si barbati. 

Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din urmatoarele domenii: 

 ocuparea fortei de munca:  
- schimbarile demografice au generat scaderea numarului de persoane 

active; 
- in UE, doar doua treimi din populatia activa are loc de munca, in 

comparatie cu peste 70% in SUA si in Japonia; 
- rata ocuparii fortei de munca este scazuta in special in randul femeilor si 

al lucratorilor in varsta; 
- rata a somajului de peste 21% in randul tinerilor; 
- risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor 

neintegrate in campul muncii sau care au legaturi slabe cu acesta. 
 competentele:  

- aproximativ 80 de milioane de persoane au competente reduse sau de 
baza; 

- oportunitatile oferite prin invatarea de-a lungul vietii, apartin in special 
persoanelor mai instruite; 

- pana in 2020, 16 milioane de locuri de munca vor necesita nivel inalt de 
calificare, in timp ce numarul locurilor de munca pentru care se vor cere 
competente reduse va scadea cu 12 milioane; 
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- pentru mentinerea vietii active indelungate, este necesara dobandirea si 
dezvoltarea de noi competente pe tot parcursul vietii. 

 combaterea saraciei: 
- 80 de milioane de persoane erau amenintate de saracie, inainte de 

aparitia crizei economice; 
- 19 milioane dintre acestea sunt copii; 
- 8% dintre persoanele care au un loc de munca nu castiga suficient pentru 

a iesi din saracie, cei mai afectati fiind somerii. 

Cresterea favorabila incluziunii va fi stimulata prin doua initiative: 

A. O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca - prin care se 
propune: 

 crearea conditiilor necesare modernizarii pietelor muncii pentru a creste 
nivelurile de ocupare a fortei de munca si pentru a asigura sustenabilitatea 
modelelor sociale europene; 

 promovarea autonomiei cetatenilor prin dobandirea de noi competente care 
vor permite fortei de munca actuale si viitoare, adaptarea la noile conditii si 
la eventualele schimbari de cariera; 

 reducerea somajului; 
 sporirea productivitatii muncii. 
 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- definirea si punerea in aplicare a celei de a doua etape a agendei de 
flexicuritate, in vederea identificarii modalitatilor de imbunatatire si 
gestionare a tranzitiilor economice, de combatere a somajului, de 
crestere a ratelor de activitate; 

- adaptarea cadrului legislativ, in conformitate cu principiile reglementarii 
„inteligente”, la evolutia modelelor de organizare a muncii, la noile 
riscuri la adresa sanatatii si securitatii muncii; 

- facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si 
asigurarea unei corespondente mai bune intre cererea si oferta de locuri 
de munca, prin intermediul sprijin financiar acordat din fondurile 
structurale, in special din Fondul social european (FSE); 

- consolidarea capacitatii partenerilor sociali, valorificarea potentialului 
de solutionare a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile 
(la nivelul UE, la nivel national/ regional, la nivel sectorial si la nivelul 
intreprinderilor); 

- impulsionarea cadrului strategic de cooperare in materie de educatie si 
formare in care sa fie implicate toate partile interesate; 
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- asigurarea dobandirii competentelor necesare in vederea continuarii 
studiilor si a integrarii pe piata muncii, precum si a recunoasterii 
acestora pe tot parcursul educatiei generale, profesionale, superioare si 
din viata adulta. 

La nivel national, statele membre vor trebui: 

- sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reduca 
segmentarea pietei muncii, sa faciliteze tranzitiile si reconcilierea vietii 
profesionale cu viata privata; 

- sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de asigurari 
sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii; 

- sa promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea 
privata, politici de imbatranire activa, sa sporeasca egalitatea de sanse 
intre femei si barbati; 

- sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor 
dialogului social; 

- sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al calificarilor, 
prin instituirea unor cadre nationale ale calificarilor; 

- sa asigure dobandirea competentelor necesare in vederea continuarii 
studiilor si a integrarii pe piata muncii, recunoasterea acestora pe tot 
parcursul educatiei generale, profesionale, superioare si din viata adulta, 
inclusiv in cadrul invatarii non-formale si informale; 

- sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al muncii, 
in special prin implicarea partenerilor sociali in planificarea ofertelor de 
educatie si formare. 

B. O platforma europeana de combatere a saraciei - prin care se 
propune: 

 asigurarea coeziunii economice, sociala, teritoriale, ca o continuare a anului 
in curs, care reprezinta “Anul european de lupta impotriva saraciei si 
excluziunii sociale”; 

 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoasterea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor care se confrunta cu saracia si excluziunea 
sociala. 

 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, in 
vederea incurajarii actorilor din sectorul public si privat de a reduce 
excluziunea sociala prin actiuni concrete, inclusiv prin acordarea 
finantari din fondurile structurale, in special din FSE;  
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- elaborarea si implementarea de programe care vizeaza promovarea 
inovarii sociale in randul grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea 
unei noi agende pentru integrarea migrantilor; 

- evaluarea caracterului adecvat si a sustenabilitatii sistemelor de protectie 
sociala si de pensii si identificarea modalitatilor de imbunatatire a 
accesului la sistemele de sanatate. 

La nivel national, statele membre vor trebui: 

- sa promoveze responsabilitatea colectiva si individuala pe care o impart 
in domeniul combaterii saraciei si excluziunii sociale; 

- sa defineasca si sa puna in aplicare masuri care vizeaza grupurile cu un 
grad de risc ridicat precum familiile monoparentale, femeile in varsta, 
minoritatile, romii, persoanele cu handicap si personale fara adapost; 

- sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a 
asigura un nivel adecvat al ajutorului pentru venit si al accesului la 
asistenta medicala.” 

Cresterea favorabila incluziunii este necesara in vederea: 

- oferirii populatiei acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre 
destinate altor persoane aflate in intretinere; 

- punerii in aplicare a principiilor privind flexicuritatea; 
- oferirii cetatenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care sa le 

permita adaptarea la noile conditii si la eventualele schimbari de cariera; 
- combaterea saraciei si excluziunii sociale; 
- reducerea inegalitatilor in materie de sanatate; 
- imbunatatirea capacitatii de a face fata fenomenului de imbatranire 

activa. 

Guvernanta economica: 

Criza economica: 
- a evidentiat deficiente structurale in economia Europei; 
- a anulat progrese precedente; 
- a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe 

termen lung; 
- a demonstrat interdependenta economiilor europene; 
- a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul UE in 

vederea rezolvarii de probleme, promovarii cresterii economice si crearii 
de locuri de munca.  

Cei trei piloni ai noii guvernante economice: 
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1. Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din 
partea UE si include: 

- prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 
2020; 

- angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre 
participante la Pactul euro plus; 

- consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si 
fiscale, ca parte a Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin 
intermediul noilor instrumente menite sa stopeze dezechilibrele 
macroeconomice;  

- adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care 

permite discutarea prioritatilor economice si bugetare in aceeasi 
perioada a fiecarui an.  

 
2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include: 
- mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE 

la criza datoriei suverane; 
- inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv 

Mecanismul european de stabilitate (MES); 
- aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala, elaborate in 

stransa colaborare cu FMI.  
3. Redresarea sectorului financiar 

Aspecte esentiale ale noii guvernanțe economice a UE 

Semestrul european: reprezinta primele 6 luni ale fiecarui an, perioada in care 
are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice si structurale ale 
statelor membre in baza careia se tine cont de recomandarile UE in luarea 
deciziilor cu privire la bugetul national si la alte aspecte de interes economic. 
 
Etape: 
Ianuarie:  

- analiza anuala a cresterii este prezentata de Comisie,  
- sunt stabilite prioritatile UE pentru anul urmator, in materie de crestere 

economica si locuri de munca. 
Martie: 

- pe baza analizei anuale a cresterii, sefii de stat si de guvern elaboreaza 
orientarile UE pentru politicile nationale. 

Aprilie: 
- statele membre transmit: 
 planurile nationale privind garantarea finantelor publice sanatoase 

(programele de stabilitate/convergenta); 
 programele de reforma; 
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 masurile propuse pentru promovarea cresterii inteligente, durabile si 
favorabile incluziunii (programele nationale de reforma). 

Iunie: 
- evalurea programelor de catre Comisie; 
- in cazul in care este necesara, formularea de recomandari specifice 

pentru fiecare tara; 
- discutarea si aprobarea in Comisie a recomandarilor; 
- adoptarea oficiala a recomandarilor adresate fiecarei tari. 

 
Pactul de stabilitate si crestere consta intr-un set de reguli care incurajeaza 
statele membre sa mentina viabilitatea finantelor publice. 
 
Componente: 

1. Componenta preventiva consta in transmiterea de catre statele membre, 
a programul anual de stabilitate (tarile din zona euro) sau de 
convergenta (celelalte state membre), impreuna cu programul national 
de reforma, program care prezinta modul in care statul membru 
intentioneaza sa asigure si sa mentina viabilitatea finatelor publice pe 
termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandari politice (in 
iunie, in cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate 
inainta o propunere Consiliului pentru ca acesta sa transmita un 
avertisment in cazul unui deficit excesiv.  

 
2. Componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficit 

excesiv (PDE). In baza PDE, daca deficitul bugetar al unui stat membru 
depaseste limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul va transmite 
recomandari privind redresarea situatiei. Nerespectarea acestor 
recomandari poate duce la impunerea de sanctiuni pentru statele din 
zona euro. 

 
Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin introducerea 
unor modificari menite: 

- sa permita componentei corective a Pactului sa ia mai bine in 
considerare interactiunea dintre datorie si deficit, mai ales in tarile 
puternic indatorate (unde datoria publica depaseste 60% din PIB); 

- sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca impunerea 
sanctiunilor semiautomata - in acest sens, in cadrul Consiliului va fi 
nevoie de o majoritate calificata, nu atat pentru a aproba, cat mai ales 
pentru a respinge o propunere de sanctionare inaintata de Comisie; 

- sa amelioreze cadrele bugetare nationale, abordand aspectele contabile 
si statistice, precum si practicile in materie de previziuni.  
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 Corectarea dezechilibrelor macroeconomice consta intr-un mecanism 
de supraveghere care identifica si corecteaza dezechilibrele macroeconomice, 
inca din faza incipienta. Alegerile economice divergente facute in ultimul 
deceniu de catre statele membre, au accentuat diferentele in materie de 
competitivitate generand dezechilibre macroeconomice la nivelul UE. 
Economiile statelor membre vor fi monitorizate in vederea depistarii 
dezechilibrelor macroeconomice, in cazul in care vor fi inregistrate depasiri ale 
„nivelurile de alerta”, Comisia urmand sa faca recomandari in urma rezulatelor 

analizelor aprofundate. 
 
 Pactul euro plus consta intr-un program suplimentar de reforme, care 
constituie o reflectie a interdependentei dintre ele. Printre cele alte sase tari, 
care nu fac parte din zona euro, dar care au decis sa adere la acest pact, se 
numara si Romania. Cele patru domenii  vizate de Pactul euro plus sunt  
competitivitate, ocuparea fortei de munca, viabilitatea finantelor publice si 
consolidarea stabilitatii financiare. 
 Pactul a fost aprobat de liderii UE in martie 2011. Cele 23 de tari 
semnatare se angajeaza sa implementeze reformele in detaliu. Cele patru state 
membre care nu au semnat pactul sunt libere sa faca acest lucru oricand 
doresc. Angajamentele asumate in virtutea pactului se integreaza in noul 
cadrul de guvernanta economica si sunt incluse in programele nationale de 
reforma ale statelor membre. 
 
Remedierea sectorului financiar 
 In vederea prevenirii aparitiei problemelor si asigurarii ca actorii din 
sectorul financiar sunt supusi unor monitorizari stricte, UE a elaborat 
reglementari si a creat agentii specifice, intreprinzandu-se si alte actiuni, cu 
scopul de garantare pentru bancile europene a existentei de suficiente rezerve 
de capital, necesare pentru a face fata socurilor din sistem, astfel sistemul 
bancar pastrandu-si functionalitatea in domeniul oferirii de credite 
intreprinderilor si persoanelor fizice. 
 

2. DEZVOLTAREA DURABILA - PRINCIPII, VALORI, 
DIRECTII DE ACTIUNE 

http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf 

EXTRASE SI SINTEZE DIN DOCUMENT 

 
Definitii: 
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 Totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica al caror 
fundament il reprezinta asigurarea echilibrului intre sistemele socio-
economice si potentialul natural. 

 Dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoile prezentului, fara a 
compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile 
nevoi. 

 
Conceptul de „dezvoltare durabila”, a luat nastere din necesitatea gasirii 

raspunsurilor la intrebari precum: 
- Cum putem concilia progresul economic si social fara a pune in pericol 

echilibrul natural al planetei? 
- Cum putem repartiza bogatia intre tarile dezvoltate si cele mai putin 

dezvoltate? 
- Cum putem asigura un trai decent unui numar insemnat de milioane 

oameni aflati in pericol, in regiunile in care planeta sufera in urma 
exploatarilor excesive a resurselor naturale?  

- Cum putem actiona in vederea asigurarii generatiilor viitoare unui 
biosistem sanatos? 

Scurt istoric al dezvoltarii durabile 
 1972- Conferinta Natiunilor Unite, la Stockholm are loc:  
113 natiuni discuta problemele poluarii, distrugerii resurselor, deteriorarii 
mediului, pericolul disparitiilor unor specii, nevoia cresterii nivelului de trai al 
oamenilor; se subliniaza legatura indisolubila intre calitatea vietii si calitatea 
mediului pentru generatiile actuale si viitoare. 
 1986- Comisia mondiala de mediu si dezvoltare, infiintata de Natiunile 

Unite: 
are ca scop studierea dinamicii deteriorarii mediului si oferirea de solutii cu 
privire la viabilitatea pe termen lung a societatii umane; sunt identificate doua 
probleme majore: 

- dezvoltarea nu inseamna doar profituri mai mari si standarde inalte de 
trai pentru un mic procent din populatie, ci cresterea nivelului de trai al 
tuturor; 

- dezvoltarea nu ar trebui sa implice distrugerea sau folosirea nesabuita a 
resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului ambient. 

 1992- Summitul de la Rio “conferinta secolului”: 

120 natiuni, au avut ca scop stabilirea unei noi strategii a dezvoltarii 
economice, industriale si sociale in lume, fiind acceptata ideea ca dezvoltarea 
durabila reprezinta "o noua cale de dezvoltare care sa sustina progresul uman 
pentru intreaga planeta si pentru un viitor indelungat".  S-a obtinut consensul 
pentru un plan de dezvoltare durabila numit Agenda 21 si doua seturi de 
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principii, Declaratia de la Rio cu privire la mediu si dezvoltare si 
Principiile padurii. 

 1997- includerea conceptului de “dezvoltare durabila” in Tratatul de la 
Maastricht, ca obiectiv politic al UE. 

 2002-  Summitul de la Johannesburg: 
Se studiaza progresul facut spre dezvoltarea durabila si se reafirma 
angajamentul tarilor participante. 

Aspecte discutate:  

- reducerea numarului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de 
apa potabila, de la peste 1 miliard la 500 milioane pana in anul 2015; 

- înjumatatirea numarului celor ce nu au conditii de salubritate 
corespunzatoare, la 1,2 miliarde;  

- cresterea folosirii surselor durabile de energie si refacerea efectivelor de 
peste secatuite. 

 2001-  Consiliul European de la Goteborg: 
- adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare Durabila (SDD); 
-  propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabila, cu scopul 

monitorizarii SSD (in iunie 2006 aceasta a fost revizuita si, adoptat un 
nou model de guvernare). 

 
Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii 
Europene: 
  Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii 

economice de impactul negativ asupra mediului; 
 Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, 

diversitatii culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de 
orice fel; 

 Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si 
competitivitatii pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor 
locuri de munca abundente si bine platite; 

 Indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea 
institutiilor democratice in slujba pacii, securitatii si libertatii, a principiilor 
si practicilor dezvoltarii durabile pretutindeni in lume. 

 
Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene: 
 Promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului; 
 Solidaritatea in interiorul generatiilor si intre generatii; 
 Cultivarea unei societati deschise si democratice; 
 Informarea si implicarea activa a cetatenilor in procesul decizional; 
 Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 
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 Coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national 
si global; 

 Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de 
impact si consultarea factorilor interesati; 

 Utilizarea cunostintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si 
investitionale; 

 Aplicarea principiului precautiunii in cazul informatiilor stiintifice incerte; 
 Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 
 

 In anul 2008, a fost elaborata Strategia Nationala pentru Dezvoltare 
Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 avand ca motto ideea 
“Mentine sanatos ceea ce te mentine sanatos”, document aprobat prin H.G. nr. 

1460 din 12 noiembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 824 din 8 
decembrie 2008. 

 Strategia recomanda mecanisme specifice la nivelul autoritatilor 
centrale, locale dar si la nivelul societatii civile, sub egida Academiei Romane, 
pentru monitorizarea implementarii obiectivelor stabilite. 

 Documente programatice si strategii sectoriale elaborate pre- si post-
aderare ca baza de referinta pentru Strategia Nationala pentru Dezvoltare 
Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030: 

- Tratatul de Aderare Romania – Uniunea Europeana; 
- Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND); 
- Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR); 
- Programul National de Reforma; 
- Programul de Convergenta; 
- Strategie post-aderare a Romaniei; 
- Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA (SDD): TEME, 
DOMENII, OBIECTIVE EU, OBIECTIVE RO 

A. Provocari cruciale 
1.  Schimbarile climatice si energia curata 

Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbarilor climatice prin limitarea 
emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si a efectelor negative ale acestora 
asupra societatii si mediului. 
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Orizont 2013. Obiectiv national: Satisfacerea necesarului de energie pe termen 
scurt si mediu si crearea premiselor pentru securitatea energetica a tarii pe 
termen lung conform cecerintelor unei economii moderne de piata, in conditii 
de siguranta si competitivitate; indeplinirea obligatiilor asumate in baza 
Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect 
de sera; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la efectele 
schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 

Orizont 2020. Obiectiv national: Asigurarea functionarii eficiente si in conditii 
de siguranta a sistemului energetic national, atingerea nivelului mediu actual al 
UE in privinta intensitatii si eficientei energetice; indeplinirea obligatiilor 
asumate de Romania in cadrul pachetului legislativ „Schimbari climatice si 

energie din surse regenerabile” si la nivel international in urma adoptarii unui 

nou acord global in domeniu; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare 
la efectele schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii 
durabile. 

Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea la performantele medii ale UE 
privind indicatorii energetici si de schimbari climatice; indeplinirea 
angajamentelor in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in 
concordanta cu acordurile internationale si comunitare existente si 
implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice. 

2.  Transport durabil 

Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport sa satisfaca 
nevoile  conomice, sociale si de mediu ale societatii, reducand, in acelasi timp, 
la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societatii si mediului. 

Orizont 2013. Obiectiv national: Promovarea unui sistem de transporturi in 
Romania care sa faciliteze miscarea in siguranta, rapida si eficienta a 
persoanelor si marfurilor la nivel national si international, in conformitate cu 
standardele europene. 

Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al UE in 
privinta eficientei economice, sociale si de mediu a transporturilor si realizarea 
unor progrese substantiale in dezvoltarea infrastructurii de transport. 

Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel 
an la toti parametrii de baza ai sustenabilitatii in activitatea de transporturi. 
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3. Productie si consum durabile 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum si productie 
sustenabile. 

Orizont 2013. Obiectiv national: Gestionarea eco-eficienta a consumului de 
resurse si valorificarea maximala a acestora prin promovarea unui model de 
consum si productie care sa permita o crestere economica sustenabila pe 
termen lung si apropierea treptata de nivelul mediu de performanta al tarilor 
UE. 

Orizont 2020. Obiectiv national: Decuplarea cresterii economice de degradarea 
mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse si crearea de 
valoare adaugata si apropierea de indicii medii de performanta ai UE privind 
sustenabilitatea consumului si productiei. 

Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea 
data de tarile membre UE din punctul de vedere al productiei si consumului 
durabile. 

4.  Conservarea si gestionarea resurselor naturale 

Obiectiv general SDD/UE: Imbunatairea gestionarii resurselor naturale si 
evitarea exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate de 
ecosisteme. 

Orizont 2013. Obiectiv national: Reducerea decalajului existent fata de alte 
state membre le UE cu privire la infrastructura de mediu, atat din punct de 
vedere cantitativ cat si calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente 
in domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabila si cu respectarea 
principiului “poluatorul plateste”. 

Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE 
la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale. 

Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea semnificativa de performantele de 
mediu ale celorlalte state membre UE din acel an. 
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5.  Sanatatea publica 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate in 
conditii de egalitate si imbunatatirea protectiei impotriva amenintărilor la 

adresa sanatatii. 

Orizont 2013. Obiectiv national: Imbunatatirea structurii sistemului de 
sanatate, a calitatii actului medical si a ingrijirilor furnizate in cadrul serviciilor 
de sanatate; ameliorarea starii de sanatate a populatiei si cresterea performantei 
sistemului de sanatate. 

Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea unor parametri apropiati de nivelul 
mediu actual al starii de sanatate a populatiei si al calitatii serviciilor medicale 
din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sanatate si 
demografi ce in toate politicile publice ale Romaniei. 

 Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea deplina la nivelul mediu de 
performanta, inclusiv sub aspectul finantarii serviciilor de sanatate, al 
celorlalte state membre ale UE. 

6.  Incluziunea a demografia si migratia 

 Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societati bazate pe incluziunea 
sociala prin luarea in considerare a solidaritatii intre generatii si in interiorul 
lor si asigurarea cresterii calitatii vietii cetatenilor ca o conditie a bunastarii 
individuale durabile.  

 Orizont 2013. Obiectiv national: Crearea unui cadru legislativ, institutional si 
participativ odern pentru reducerea riscurilor de saracie si excluziune sociala, 
promovarea coeziunii sociale, egalitatii de sanse si diversitatii culturale, 
precum si pentru gestionarea responsabila a fenomenelor demografice si 
migratiei. 

 Orizont 2020. Obiectiv natonal: Promovarea consecventa, in noul cadru 
legislativ si institutional, a normelor si standardelor UE cu privire la 
incluziunea sociala, egalitatea de sanse si sprijinirea activa a grupurilor 
defavorizate; punerea in aplicare, pe etape, a Strategiei Nationale pe termen 
lung privind populatia si fenomenele migratorii.   
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 Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea semnificativa de nivelul mediu al 
celorlalte state membre ale UE in privinta coeziunii sociale si calitatii 
serviciilor sociale.  

7.  Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile 

 Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activa a dezvoltarii durabile la nivel 
global si asigurarea punerii de acord a politicilor interne si externe ale Uniunii 
Europene cu principiile dezvoltarii durabile si angajamentele sale in aceasta 
privință. 

Orizont 2013. Obiectiv national: Implementarea instrumentelor legislative si 
institutionale aferente statutului Romaniei de tara donatoare de asistenta pentru 
dezvoltare, conform obligatiilor de stat membru al UE; stabilirea prioritatilor si 
modalitatilor de actiune, si alocarea in acest scop a circa 0,25% din venitul 
national brut (VNB) in 2013 si 0,33% in 2015, cu tinta intermediara de 0,17% 
din VNB in 2010.  

Orizont 2020. Obiectiv national: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a 
expertizei si resurselor disponibile in Romania in slujba asistentei pentru 
dezvoltare, si alocarea in acest scop a circa 0,50% din venitul national brut.  

Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea completa a Romaniei la politicile 
Uniunii Europene in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, inclusiv din 
punctul de vedere al alocarilor bugetare ca procent din venitul national brut.  

B. Teme inter- si trans-sectoriale 
1.  Educatie si formare profesionala 

 Orizont 2013. Obiectiv national: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea 
competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu 
piata muncii si asigurarea oportunitatii sporite pentru participarea viitoare pe o 
piata a muncii moderna, flexibila si incluziva.  

 Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu de performantal 
UE in domeniul educatei si formaii profesionale, cu excepta serviciilor in 
mediul rural si pentru grupurile dezavantajate, unde tintele sunt cele ale UE 
pentru 2010. 

Orizont 2030. Obiectiv national: Situarea sistemului de invatat si formare 
profesionala din Romania la nivelul performantelor superioare din UE; 
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apropierea semnificativa de nivelul mediu al UE in privinta serviciilor 
educationale oferite in mediul rural si pentru persoanele provenite din medii 
dezavantajate sau cu dizabilitati.  

2.  Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, inovarea 

Orizont 2013. Obiectiv national general: Atingerea mediei UE la indicatorii de 
baza ce descriu structura si performanta sistemului de cercetare, dezvoltare si 
inovare.  

Orizont 2020. Obiectiv national general: Incadrarea cercetarii romanesti in 
fluxul principal al evolutiilor stiintifice si tehnologice din UE; generalizarea 
activitatilor inovative; aparitia unor centre de excelenta cu impact 
international.  

Orizont 2030. Obiectiv national general: Statornicirea principalelor elemente 
ale societatii si economiei bazate pe cunoastere; contributii esentiale ale 
cercetarii romanesti la realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltarii 
durabile.  

 

3. PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007 - 2013 

http://www.aippimm.ro/files/otimmc_files/71/172/planul-national-de-dezvoltare-2007-
2013.pdf 

EXTRASE SI SINTEZE DIN DOCUMENT 

Planul National de Dezvoltare 2007-2013 

Planul National de Dezvoltare a Romaniei pentru perioada financiara 2007-
2013 reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara 
multianuala, aprobat de Guvern, care orienta dezvoltarea socio-economica a 
Romaniei în conformitate cu Politica de Coeziune a UE. 
 
PND reprezinta documentul pe baza caruia au fost elaborate Cadrul Strategic 
National de Referinta 2007-2013 (CSNR), reprezentand strategia convenita cu 
Comisia Europeana pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum si 
Programele Operationale prin care se vor implementa aceste fonduri. 
 
 Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de 
dezvoltare a Romaniei, in vederea reducerii cat mai rapide a decalajelor 
existente fata de UE si se axeaza atat pe orientarile strategice comunitare 
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privind coeziunea, cat si pe prioritatile Agebdei Lisabona si obiectivele de la 
Goteborg.  

Tinta: Atingerea unui nivel al PIB / locuitor de 41% din media UE in anul 
2013.  

Obiectiv global: Reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-
economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene.  

Obiective specifice: 

1. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti. 
2. Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza. 
3. Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton.  

 
Șase prioritati nationale de dezvoltare: limitarea numarului de prioritati 
asigurand concentrarea resurselor disponibile pe obiective si masuri cu impact 
maxim asupra reducerii decalajelor fata de UE si a disparitatilor interne: 

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoastere. 

2. Dezvolatarea si modernizarea infratructurii de transport. 
3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului. 
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii 

sociale si intarirea capacitatii administrative. 
5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul 

agricol. 
6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile țării.    

 
 In interiorul acestor prioritati sunt abordate numeroase domenii/ 
sectoare de interventie specifice, cum ar fi educatia, sanatatea, energia, 
sectorul comunicatii si IT, prevenirea riscurilor naturale etc. 
 Obiectivele strategice ce contribuie la realizarea prioritatilor nationale 
de dezvoltare imbina, elementele politicilor sectoriale, ale politicii de 
dezvoltare regionala, cu orientările strategice la nivel european si cerintele 

specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post-aderare.   
 
Prioritatea 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoastere. 

In context teritorial, competitivitatea economica este determinata de: 

 implicarea centrelor urbane in valorificarea creativa si inovativa a 
potentialului national, care sa alcatuiasca un sistem ierarhizat de poli/ zone 
de dezvoltare; 
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 realizarea unui sistem integrat de accesibilitate a potenaialului naaional si 
de stabilire de interconexiuni intre elementele sistemului policentric; 

 utilizarea potentialului de cercetare-inovare, in special al centrelor 
universitare, ca factor de stabilizare a fortei de munca locale si de atragere a 
fortei de munca înalt calificata; 

 dezvoltarea si promovarea turismului prin valorificarea patrimoniului 
natural si cultural; 

 realizarea de conexiuni teritoriale prin stimularea aparitiei si consolidarea 
clusterelor economice.  

 Obiectivul general al prioritatii 1: cresterea productivitatii intreprinderilor 
romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul 
Uniunii in vederea generarii pana in anul 2015 a unei cresteri medii a 
productivitatii de cca. 5,5% anual, permitand Romaniei atingerea unui nivel de 
aproximativ 55% din media UE.  

Obiectivele specifice ale pioritatii 1:  

 cresterea contributiei IMM la PIB cu 20% pana in 2015; 
 cresterea valorii cheltuielilor totale de C-D pana la 3% din PIB in 2015; 
 cresterea numarului utilizatorilor de Internet - intreprinderi/ populatie - 

de la 52% / 19% in 2003 la 70% / 55% in 2015; 
 reducerea intensitatii energetice primare cu 40 % pana in anul 2015, 

comparativ cu anul 2001.” 

Sub-prioritatile prioritatii 1: 

 cresterea competitivitatii prin imbunatatirea accesului pe piata al 
intreprinderilor, in special al celor mici si mijlocii (presupune printre altele 
sustinerea investitiilor productive, adaptarea productiei la cerintele pietei 
unice europene, crearea unui mediu favorabil finantarii afacerilor, 
dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri adecvate, sustinerea actiunilor 
IMM de internationalizare, promovarea potentialului turistic); 

 dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, prin promovarea cercetarii si 
inovarii si accelerarea dezvoltarii societatii informationale (presupune 
printre altele aplicarea sistematica a masurilor stimulative pentru inovare si 
transfer tehnologic, incurajarea cheltuielilor private de cercetare-dezvoltare, 
sprijinirea capacitatii inovative la nivelul firmelor, intărirea cooperarii 

firmelor cu universitatile si cu institutele de cercetare, stimularea utilizarii 
tehnologiei informatiei, dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice 
electronice, dezvoltarea unui mediu sigur si dinamic de e-business, 
cresterea securitatii retelelor de comunicatii electronice); 
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 imbunatatirea eficientei energetice si valorificarea resurselor regenerabile 
de energie (presupune printre altele reducerea intensitatii energetice prin 
cresterea eficientei energetice pe intregul lant - resurse naturale, producere, 
transport, distributie si utilizare finala a energiei electrice si termice, 
valorificare a resurselor regenerabile).  
 

Prioritatea 2. Dezvoltarea si modernizarea infratructurii de transport 

 Obiectivul general al prioritatii 2: asigurarea unei infrastructuri de transport 
extinse, moderne si durabile, precum si a tuturor celorlalte conditii privind 
dezvoltarea sustenabila a economiei si imbunatatirea calitatii vietii, astfel incat 
volumul activitatii de transport in PIB sa creasca la minimum 7,0 miliarde euro 
pana in 2015.  

Obiectivele specifice ale pioritatii 2:  

 modernizarea retelei rutiere de interes national; 
 asigurarea inter-operabilitati feroviare; 
 cresterea traficului de marfuri prin porturile interne si maritime; 
 modernizarea echipamentelor si facilitatilor aeroportuare. 

Sub-prioritatile prioritatii 2: 

 modernizarea si dezvoltarea infrastructurii trans-europene de transport si a 
retelelor de legatura (presupune printre altele modernizarea si constructia 
de infrastructuri rutiere trans-europene, modernizarea si constructia de 
infrastructuri feroviare trans-europene, modernizarea si extinderea 
infrastructurii navale trans-europene, modernizarea si extinderea 
infrastructurii aeroportuare trans-europene, modernizarea si constructia 
retelelor de legatura la TEN – T); 

 modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport de interes national 
si imbunatatirea serviciilor aferente (presupune printre altele modernizarea 
si constructia de infrastructuri rutiere de interes national, modernizarea si 
constructia de infrastructuri feroviare de interes national, precum si 
îmbunatatirea serviciilor aferente, modernizarea si extinderea infrastructurii 
navale de interes national); 

 dezvoltarea durabila a sectorului transporturi (presupune printre altele 
promovarea intermodalitatii, imbunatatirea sigurantei traficului pe toate 
modurile de transport, reducerea impactului lucrarilor si activitatilor de 
transport asupra mediului inconjurator, punerea in siguranta a infrastructurii 
de transport). 
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Prioritatea 3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului. 

Obiectivul general al prioritatii 3: protejarea si imbunatatirea calitatii 
mediului, in conformitate cu nevoile economice si sociale ale Romaniei, 
conducand astfel la imbunatatirea semnificativa a calitatii vietii prin 
incurajarea dezvoltarii durabile. 

Obiectivele specifice ale pioritatii 3:  

 imbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati 
publice in sectoarele apa si deseuri, la calitatea si in cantitatea necesara; 

 imbunatatirea calitatii mediului vizand, in special, conformarea cu 
Directivele relevante ale Uniunii Europene. 

Sub-prioritatile prioritatii 3: 

 imbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati 
publice la standardele de calitate si cantitate cerute, in sectoarele de apa si 
deseuri (presupune printre altele dezvoltarea sistemelor de infrastructura de 
apa si apa uzata in regiunile mai putin dezvoltate si reducerea diferentelor 
dintre regiuni, construirea sistemelor integrate de deseuri in regiunile/ 
judetele mai putin dezvoltate si punerea in practica a ierarhiei optiunilor 
pentru gestionarea deseurilor); 

 imbunatatirea sistemelor sectoriale de management de mediu (presupune 
printre altele dezvoltarea sistemelor specifice de management al apelor, 
extinderea sistemelor specifice de management al deseurilor, 
managementul imbunatatit al resurselor naturale in contextul dezvoltarii 
durabile, imbunatatirea infrastructurii de protectie a aerului). 
 

Prioritatea 4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si 
incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative 

Obiectivul general al prioritatii 4: dezvoltarea capitalului uman si cresterea 
competitivitatii acestuia pe piata muncii, prin asigurarea oportunitatilor egale 
de invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea unei piete a muncii moderne, 
flexibile si inclusive care sa conduca, pana in 2015, la integrarea durabila pe 
piata muncii a 900.000 persoane. 

Obiectivele specifice ale pioritatii 4: 

 dezvoltarea educatiei initiale si continue prin promovarea de reforme si 
furnizarea unor oferte educationale de calitate si relevante pentru piaţa 

muncii, care sa asigure oportunitati egale de invatare pe tot parcursul vietii 
si imbunatatirea sanselor de angajare;  
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 dezvoltarea resurselor umane din educatie prin dezvoltarea de noi profesii 
si diversificarea ofertelor de educatie initiala si continua pentru un număr 

de 40.000 persoane din sistemul de invatamant; 
 dezvoltarea unor rute flexibile si personalizate de invatare si cariera prin 

furnizarea de servicii integrate de informare, orientare si consiliere pentru 
un număr de 1.000.000 elevi si studensi si un numar de 100.000 resurse 
umane din educatie;   

 facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii prin promovarea parteneriatului 
in educatie si ocupare si dezvoltarea programelor de tranzitie de la scoala la 
locul de munca pentru un număr de 10.000 de absolventi, in vederea 

cresterii sanselor de ocupare; 
 cresterea nivelului de educatie si formare profesionala a capitalului uman 

prin oferirea de programe de formare profesionala continua specifice care 
sa furnizeze competentele si abilitatile cerute pe piata muncii pentru un 
numar de 1.100.000 persoane; 

 dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive care sa 
permita cresterea sanselor de ocupare/ integrare durabila pe piata muncii a 
unui numar de 300.000 tineri, 100.000 de persoane din grupurile 
vulnerabile; 

 promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 
 imbunatatirea furnizarii serviciilor publice in scopul dezvoltarii socio-

economice durabile, diminuarii disparitatilor si asigurarii unei bune 
guvernari. 

Sub-prioritatile prioritatii 4: 

 dezvoltarea capitalului uman (presupune printre altele promovarea de 
reforme in educatie in contextul invatarii pe tot parcursul vietii, promovarea 
formarii profesionale pe tot parcursul vietii, asigurarea calitatii si 
managementul calitatii in educatie si formare initiala, dezvoltarea in cadrul 
sistemului national de educatie si formare a serviciilor integrate de 
informare, orientare si consiliere privind dezvoltarea personala, dezvoltarea 
resurselor umane din educatie, dezvoltarea si modernizarea ofertelor de 
educatie initiala si continua); 

 promovarea ocuparii depline (presupune printre altele cresterea 
adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor, promovarea initiativelor 
pentru partenerii sociali, imbunatatirea tranzitiei de la scoala la locul de 
munca si promovarea culturii antreprenoriale in educatie si formare, 
identificarea si valorificarea tuturor oportunitatilor de integrare pe piata 
muncii, modernizarea si intarirea capacitatii administrative a Serviciului 
Public de Ocupare); 
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 promovarea incluziunii sociale (presupune printre altele integrarea pe piata 
muncii si combaterea discriminarii persoanelor vulnerabile, imbunatatirea 
accesului si participarii la educatie initiala si continua pentru grupurile 
vulnerabile, promovarea egalitatii de gen si combaterea excluziunii sociale 
a femeilor, initiative transnationale in educatia inclusiva si pe piata muncii); 

 dezvoltarea capacitatii administrative si a bunei guvernari (presupune 
printre altele dezvoltarea ciclului de politici publice, dezvoltarea unei 
administratii locale descentralizate capabile sa furnizeze servicii publice de 
calitate si eficiente). 
 

Prioritatea 5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in 
sectorul agricol. 

Obiectivul general al prioritatii 5: dezvoltarea unei agriculturi competitive 
bazata pe cunoastere si initiativa privata. 

Obiectivele specifice ale pioritatii 5: 

 imbunatatirea infrastructurii rurale, pana in 2015, prin constructia a 
2.000 km de drum si modernizarea a 5.000 km de drumuri comunale, 
aprovizionarea cu apa potabila prin executarea de lucrari de constructie 
a 9.000 km retele de conducte, efectuarea de lucrari de canalizare prin 
constructia a 1.600 km conducte de acest tip; 

 cresterea investitiilor in exploatatiile agricole si locuri de munca in 
activitati de prelucrare si industrializare; 

 reducerea ponderii populatiei in varsta din mediul rural ocupata in 
agricultura, pana in 2015 la 50%; 

 cresterea la 9 ha a marimii medii a fermelor, pana in 2015; 
 cresterea productiei in acvacultura la 20.000t/ an in anul 2015. 

Sub-prioritatile prioritatii 5: 

 cresterea competitivitatii economiei agro-alimentare si silvice prin 
adaptarea ofertei la cerintele pietei (presupune printre altele crearea si 
imbunatatirea infrastructurii rurale de la nivelul fermei, modernizarea 
fermelor, cresterea valorii adaugate a productiei agricole si forestiere, 
cresterea valorii economice a padurilor, instruirea profesionala in 
agricultura, sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri, pensionarea 
anticipata, acordarea de servicii de consultanta, imbunatatirea calitatii 
productiei si a participarii la schemele de calitate, sprijinirea fermelor de 
semi-subzistenta pentru a deveni viabile, stimularea constituirii si 
functionarii grupurilor de producatori); 

 cresterea standardelor de viata in zonele rurale prin diversificarea 
activitatilor rurale (presupune printre altele instalarea serviciilor de baza 



  

 

 

39 

in raport cu infrastructura la scara mica, dezvoltarea activitatilor non-
agricole, crearea si dezvoltarea de afaceri in spatiul rural prin crearea si 
dezvoltarea de micro-intreprinderi, incurajarea activitatilor in domeniul 
agro-turismului si turismului rural, mentinerea, restaurarea si 
imbunatatirea patrimoniului istoric si cultural al spatiului rural, 
promovarea informatiilor despre o anumita zona rurala si despre 
strategiile de dezvoltare locala, instruirea personalului implicat in 
pregatirea si dezvoltarea strategiei de dezvoltare rurala).   

 dezvoltarea economica durabila a fermelor si a exploatatiilor forestiere 
(presupune printre altele sprijinirea financiara a fermierilor din zonele 
montane, Sprijinirea financiara a fermierilor din zonele cu handicap 
natural, altele decat cele montane, acordarea de plati compensatorii 
aferente programului Natura 2000, Sprijinirea prin plati pentru agro-
mediu si bunastarea animalelor, acordarea de prime de impadurire a 
terenurilor agricole sau neagricole si de organizare a unor sisteme agro-
forestiere pe terenuri agricole, refacerea potentialului productiei 
forestiere prin introducerea de actiuni de prevenire impotriva 
calamitatilor naturale si incendiilor); 

 promovarea initiativelor locale de tip „LEADER” in vederea stimularii 
initiativelor locale care sa permita cresterea capacitatii comunitatilor 
rurale de a dezvolta initiative de afaceri pe baza de parteneriat; 

 asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii (presupune 
printre altele dezvoltarea acvaculturii, pescuitului in apele interioare, 
procesarii si marketingului produselor pescaresti, modernizarea si 
adaptarea flotei de pescuit, dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit 
costiere). 

 
Prioritatea 6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii 

Obiectivul general al prioritatii 6: cresterea economica mai accelerata a 
regiunilor slab dezvoltate, in vederea diminuarii disparitatilor de dezvoltare 
interregionale si intraregionale. 

Obiectivele specifice ale pioritatii 6: 

 imbunatatirea gradului general de atractivitate si accesibilitate a regiunilor 
prin construirea si/ sau reabilitarea a aproximativ 4000 km de drumuri, a 
1500 unitati scolare si 150 unitati spitalicesti pana in 2015; 

 cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri prin 
dezvoltarea si imbunatatirea, pana in 2015, a 200 infrastructuri de sprijinire 
a afacerilor si sprijinirea pana la 1500 de micro-intreprinderi; 
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 valorificarea potentialului turistic si cultural al regiunilor si createrea 
contributiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor prin reabilitarea, pana 
in 2015, a 200 situri turistice si culturale si cresterea contributiei turismului 
la formarea PIB cu 1,25%; 

 cresterea rolului economic si social al centrelor urbane prin construirea/ 
reabilitarea a 400 ha/ km spatii publice si implementarea a 20 proiecte 
integrate de dezvoltare urbana pana in 2015; 

 integrarea socio-economica a zonelor de granita si cresterea atractivitatii si 
accesibilitatii Regiunilor Romaniei in cadrul teritoriului european prin 
intarirea cooperarii transfrontaliere, transnationale si interregionale. 

Sub-prioritatile prioritatii 6: 

 imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale urmareste crearea 
unor conditii apropiate intre regiuni, in ceea ce priveste infrastructura de 
transport, infrastructura sociala si accesul la serviciile de baza, precum si 
exploatarea potentialului local de dezvoltare, prin valorificarea resurselor 
materiale, umane si de mediu existente; 

 consolidarea mediului de afaceri regional si local (presupune printre altele 
dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor); 

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

 dezvoltarea urbana durabila (presupune printre altele sprijinirea actiunilor 
integrate de dezvoltare a comunitatilor, imbunatatirea mobilitatii populatiei 
urbane, reabilitare a zonelor industriale dezafectate in situ si de pregatire a 
lor in vederea unor noi utilizari); 

 promovarea cooperarii teritoriale europene va fi realizata prin promovarea 
de actiuni in domeniul cooperarii transfrontaliere (dezvoltarea sistemelor de 
infrastructura fizica, intarirea conexiunilor/ relatiilor economice intre 
regiunile invecinate pentru a sustine impreuna dezvoltarea economica 
durabila a zonei, realizarea coeziunii sociale si culturale intre comunitatile 
si cetatenii de pe ambele parti ale granitei, solutionarea in comun a unor 
amenintari similare si simultane din partea factorilor de mediu), 
transnationale (cooperarea integrata in managementul apelor, dezvoltarea 
retelelor de IMM-uri, C&D si inovare, actiuni transnationale de prevenire a 
riscurilor naturale si tehnologice) si interregionale (incurajarea schimbului 
de experienta si de bune practici referitor la dezvoltarea urbana, 
modernizarea serviciilor publice, incluziune sociala, antreprenoriat si 
efectuarea de studii si colectarea de date in domenii de interes comun). 
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4. PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA 

http://www.anofm.ro/files/3/Introducere.pdf 

EXTRASE SI SINTEZE DIN DOCUMENT 

Pilonii strategiei de ocupare a fortei de munca: 

 Imbunatatirea capacitatii de angajare. 
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial si crearea de locuri de 

munca. 
 Promovarea capacitatii de adaptare a intreprinderilor si a 

angajatilor acestora. 
 Asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati. 

Obiectivele politicii de ocupare: 

Obiectivul orizontal A – Cresterea ratei de ocupare: masurile propuse vizeaza 
stimularea crearii de noi locuri de munca in conditiile continuarii in ritm 
accelerat, a proceselor de privatizare si restructurare, astfel incat rata somajului 
sa scada. 

Obiectivul orizontal B - Strategii nationale pentru “Invatarea pe parcursul 

intregii vieti”: masurile propuse vizeaza dezvoltarea de strategii nationale 
ample si coerente de formare initiala si continua (imbunatatirea invatamantului 
profesional si ethnic, imbunatatirea formarii profesionale continue). 

Obiectivul orizontal C – Dezvoltarea parteneriatului social: masurile propuse 
vizeaza obtinerea unui rol important al parteneriatelor care, prin intermediul 
dialogului social isi fac simtita prezenta la nivel european (cooperare 
transnationala cu privire la programe de tineret, educatie si formare), national 
(acorduri tripartite), local (la nivelul comunitatilor), la nivelul intreprinderilor 
(patronat, sindicat/ salariati). 

Obiectivul orizontal D – Dimensiunea regionala: masurile propuse vizeaza 
crearea de programe adresate in principal regiunilor, judetelor sau zonelor care 
au probleme de dezvoltare si au ca principal obiectiv sprijinirea investitiilor 
pentru cresterea capacitatii de infiintare de locuri de munca, de dezvoltare a 
resurselor umane prin masuri de sprijinire a crearii sau dezvoltarii IMM, 
finantarea dezvoltarii infrastructurii, etc. 
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La nivel judetean se elaboreaza anual programe de dezvoltare economico-
sociala. Consiliile judetene si consiliile locale de la nivelul comunelor, oraselor 
si municipiilor, formate din reprezentanti alesi de colectivitatile locale, au ca 
atributie elaborarea, aprobarea si adoptarea de strategii si programe de 
dezvoltare economico-sociala judetene si locale. Autoritatile locale sunt 
implicate in fundamentarea si implementarea programelor anuale de ocupare 
temporara din randul somerilor (lucrari de interes comunitar, constand in 
servicii publice si servicii sociale). 

Obiectivul orizontal E – Dezvoltarea sistemului de indicatori ai pietei muncii: 
masurile propuse vizeaza armonizarea statisticii sociale romanesti cu 
statisticile europene. 

Cateva directii prioritare de actiune in vederea cresterii gradului de ocupare a 
fortei de munca: 

 asigurarea unei cresteri economice sustinute, cu impact direct asupra 
cresterii numarului locurilor de munca, bazata pe dezvoltarea sectorului 
intreprinderilor mici si mijlocii; 

 combaterea muncii fara forme legale si initierea unor masuri care sa 
conduca la reducerea costurilor locurilor de munca, fapt care va stimula 
angajatorii sa  respecte legislatia în domeniu; 

 incurajarea substantiala a veniturilor obtinute din munca prin utilizarea unei 
rate de crestere a salariului de baza minim brut pe tara; 

 promovarea de masuri destinate prevenirii si combaterii somajului in randul 
tinerilor in varsta de 15 – 24 ani; 

 identificarea de alternative pentru ocuparea persoanelor disponibilizate, ca 
metoda de lupta impotriva somajului de lunga durata; 

 elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se 
confrunta cu dificultati de integrare pe piata muncii: tineri proveniti din 
centrele de plasament,     persoane cu handicap, persoane de etnie rroma, 
persoane eliberate din detentie, etc.; 

 promovarea unor masuri destinate sa conduca la cresterea ratei de 
participare prin prelungirea perioadei de activitate a persoanelor varstnice, 
din perspectiva ultimelor evolutii demografice, caracterizate printr-un 
proces de imbatranire a populatiei; 

 atenuarea discrepantelor dintre cererea si oferta pe piata fortei de munca, cu 
precadere prin adaptarea sistemului de formare initiala si continua, la 
tendintele pe termen mediu si lung ale lumii ocupationale, intr-o societate 
bazata pe cunoastere si pe utilizarea noilor tehnologii informatice. 
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Alte strategii nationale isi propun ca prin atingerea obiectivelor stabilite sa 
contribuie la protejarea mediului, la imbunatatirea calitatii apelor, la cresterea 
atractivitatii zonelor de turism, astfel incat, gradul calitatii vietii locuitorilor sa 
ajunga la nivelul existent in tarile Uniunii Europene. 

 

5. PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD EST (PDR 
NORD-EST) 

http://www.adrnordest.ro/user/file/regional%20rdp%202007/3_%20Strategia%20de%20d
ezvoltare%20regionala.pdf 

EXTRASE SI SINTEZE DIN DOCUMENT 

Caracteristici demo-geografice 

Regiunea Nord-Est este cea mai intinsa regiune a Romaniei, avand o 
suprafata de 36.850 kmp (15,46% din suprafata totala a arii). Are granite 
externe cu Ucraina si Republica Moldova. In componenta sa sunt 6 judete: 
Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui, unitati administrativ-
teritoriale si unitati teritorial-statistice de nivel NUTS 3. 

Caracteristic regiunii este imbinarea armonioasa intre mai multe forme de 
relief, 30% munti, 30% relieful subcarpatic, 40% podisului. Zonele de deal si 
campie care sunt adecvate unei game largi de culturi agricole, iar zonele de 
munte cu peisaje spectaculoase sunt favorabile dezvoltarii turismului. 

Forta de munca si migratia 

Populatia ocupata este apropiata mediei pe tara, de 33,8%, ponderea 
importanta apartinand populatiei ocupate în agricultura in special in judetele 
Botosani si Vaslui. Procentul ocupat in industrie si servicii se afla sub media 
pe tara (23,5%), judetele Botosani si Suceava prezentand cel mai mic grad de 
ocupare in industrie, iar judetul Vaslui in domeniul serviciilor, judete care se 
confrunta si cu o ramanerea in urma in ceea ce priveste gradul de 
tehnologizare industriala, agrara, precum si cu un nivel redus de calificare al 
populatiei. 

In judetele regiunii se inregistreaza o puternica migratie a fortei de munca 
tinere si matura catre alte zone dezvoltate din tara si din UE. 

Somajul inregistreaza o valoare superioara celei nationale. 
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Economia regionala 

Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltata a Romaniei, cele mai 
sarace zone fiind sudul judetului Iasi, Sud-Estul judetului Neamt, Estul 
judetului Bacau, judetele Botosani si Vaslui. 

Cu precadere Vestul regiunii, industrializat fortat in trecutul comunist, sufera 
un brutal proces de dezindustrializare in ultimii ani aspect care a agravat 
situatia economica, Estul regiunii fiind traditional subdezvoltat. 

Regiunea Nord - Est are cel mai mic numar de IMM-uri la 1000 de locuitori. 

In cadrul regiunii, exista disparitati de dezvoltare vest–est, si de asemenea 
disparitati urban-rural inclusiv gradul de atractivitate pentru potentiali 
investitori, un alt fenomen problema prezent in regiune fiind declinul oraselor 
mici si mijlocii. 

PDR NE este instrumentul prin care sunt promovate prioritatile si interesele 
Regiuni NE, in domeniile economic si social si cuprinde analiza socio-
economica a regiunii, analiza SWOT si strategia regionala. 

Tematicile dezvoltate in cadrul PDR NE sunt: 

 dezvoltarea infrastructurii si protejarea mediului; 
 dezvoltarea mediului de afaceri; 
 dezvoltarea turismului; 
 dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale; 
 agricultura si dezvoltare rurala. 

Obiectiv general al PDR NE 2007 – 2013: Reducerea decalajului existent fata 
de regiunile dezvoltate ale Romaniei prin cresterea gradului de competitivitate 
si atractivitate regional. 

Obiective specifice ale PDR NE 2007 – 2013:  

 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale prezervand in 
acelasi timp conditiile de mediu. 

 Consolidarea mediului de afaceri prin cresterea competitivitatii si eficientei 
microintreprinderilor si IMM-urilor. 

 Realizarea de investitii si dezvoltarea de noi servicii turistice in vederea 
valorificarii potentialui turisticregional. 

 Dezvoltarea mediului rural in vederea cresterii nivelului de trai a 
locuitorilor. 
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 Adaptarea calificarilor si a nivelului de calificare la cerintele pietii si a 
includerii sociale a categoriilor. 

Prioritati si masuri ale PND NE 2007 – 2013: 

Prioritatea 1: Infrastructura si mediul 

Masura 1.1.: Modernizarea infrastructurii locale si regionale de transport 
rutier (lucrari de reabilitare/ modernizare a drumurilor judetene, nationale, 
soselelor de centura, cailor de acces, poduri, treceri de nivel cale ferata, 
consolidari, terasamente etc.). 

Masura 1.2.: Modernizarea garilor si a retelei feroviare (lucrari de reabilitare/ 
modernizare a garilor si a unor tronsoane de cale ferata etc.). 

Masura 1.3.: Modernizarea infrastructurii aeroportuare (extindere/ 
modernizare piste de decolare/ aterizare, modernizarea sistemelor de balizaj, 
extindere terminale pasageri si constructie platforme de imbarcare/ debarcare, 
legaturi de transport pasageri la/ de la avion, constructie-reabilitare hangare 
pentru lucrari de intretinere aeronave, realizarea de platforme de operare 
aeronave pentru transport marfuri etc.). 

Masura 1.4.: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de mediu 
(managementul deseurilor menajere,  industriale, a celor periculoase, 
managementul integrat al deseurilor menajere, managementul deseurilor 
industriale, construirea si sau extinderea, retehnologizarea, reabilitarea si 
modernizarea instalatiilor de epurare/ preepurare a apelor uzate menajere si/ 
sau industriale, reconstructia ecologica a zonelor degradate si protejarea 
patrimoniului natural, stoparea poluarii si depoluarea lacurilor si raurilor, 
inclusiv repopularea acestora, amenajarea cursurilor apa si realizarea unor 
sisteme de avertizare-alarmare sonora a populatiei si a obiectivelor din zonele 
potential afectate, stabilizarea versantilor din apropierea cailor de acces etc.). 

Masura 1.5.: Dezvoltarea infrastructurii energetice (construirea, reabilitarea si 
modernizarea retelelor de distributie a energiei termice si a centralelor termice, 
a retelelor de distributie a gazelor, a surselor de energie regenerabile etc.). 

Masura 1.6.: Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale, sociale si 
de sanatate (reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale, refacerea 
infrastructurii educationale a scolilor de meserii si vocational-tehnice, a 
spatiilor destinate scolilor de meserii si reintegrarea celor care au capatat alte 
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destinatii, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, sisteme 
alternative suport pentru copii si adultii aflati in dificultate, modernizarea/ 
reabilitarea centrelor multifunctionale, oferirea de asistenta sociala la 
domiciliu etc.). 

Masura 1.7.: Infiintarea centrelor de asistenta sociala. 

Masura 1.8.: Reabilitare urbana (reabilitare monumente si site-uri istorice, 
conservare patrimoniu cultural din zonele urbane, reabilitare case de cultura, 
camine culturale, biblioteci, cartiere si cladiri din centre civice, modernizare 
retele stradale urbane si spatii pietonale, construire si/ sau reabilitare parcari 
auto, creare amenajare si/ sau modernizare spatii verzi si parcuri pentru copii 
etc.). 

Prioritatea 2: Sprijinirea afacerilor 

Masura 2.1.: Investitii pentru sprijinirea crearii IMM-urilor si 
microintreprinderilor si dezvoltarii celor existente (investitii in capital fizic, 
tehnologii nepoluante, certificarea produselor si/ sau serviciilor etc.). 

Masura 2.2.: Servicii de consultanta in/ si pentru dezvoltarea afacerilor in 
regiune (servicii de consultanta pentru IMM si micro-intreprinderi din sfera 
productiei si serviciilor, studii de fezabilitate tehnice, studii de piata,  campanii 
de informare privind Piata Unica si cerintele si directivele europene, campanii 
de promovare a identitatii firmei si a produselor si serviciilor aferente, crearea 
de Centre Regionale si Judetene de conferinte/expozitionale/ targuri, 
sprijinirea dezvoltarii de clustere, incubatoare de afaceri si parcuri industriale 
etc.). 

Masura 2.3.: Cercetare, dezvoltare, inovare si dezvoltare tehnologica 
(infiintarea de centre de sprijin tehnologic, crearea unei retele regionale de 
oficii de transfer tehnologic, sprijinirea organizarii de conferinte, crearea de 
parcuri tehnologice si stiintifice etc.). 

Prioritatea 3: Turism 

Masura 3.1.: Investitii in turism (reabilitarea obiectivelor turistice apartinand 
patrimoniului cultural, istoric, ecumenic, reabilitarea spatiilor de cazare si 
tratament, crearea, modernizarea si diversificarea dotarilor de agrement etc.). 
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Masura 3.2.: Promovarea potentialului turistic (crearea de centre/oficii de 
informare regionala cu filiale in toate resedintele de judet si orasele cu 
potential turistic, rganizarea de targuri, expozitii muzeale, etnografice si 
manifestari culturale, festivaluri, actiuni si campanii de promovare integrata a 
produsului turistic local si regional, promovarea turismului ecologic etc.). 

Prioritatea 4: Dezvoltare rurala 

Masura 4.1.: Dezvoltarea infrastructurii rurale (reabilitarea/ modernizarea 
drumurilor comunale, a transportului rural, a siturilor istorice si culturale, a 
caminelor culturale imbunatatirea conexiunilor de transport urban-rural, 
renovarea si dezvoltarea localitatilor rurale si protectia si conservarea 
mostenirii rurale, dezvoltarea de retele de telecomunicatii, a infrastructurii 
educationale, a celei de sanatate, a serviciilor sociale, agriculturii,  
managementul surselor de energie regenerabile, construirea si/sau extinderea 
infrastructurii de utilitati (apa, canalizare) din mediul rural etc.). 

Masura 4.2.: Diversificarea activitatilor economice alternative din mediul 
rural (incurajarea activitatilor mestesugaresti/ artizanale, dezvoltarea 
turismului rural, montan, cel pentru pescuit, turismul ecvestru, agroturismul, 
dezvoltarea acvaculturii, sericiculturii, apiculturii, fermelor de melci si broaste, 
cultivarea si procesarea ciupercilor, colectarea, depozitarea, procesarea si 
marketingului fructelor de padure, a plantelor medicinale si aromatice, 
infiintarea unor centre teritoriale de colectare a produselor agricole, 
diseminarea informatiilor europene necesare mediului rural.). 

Prioritatea 5: Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale 

Masura 5.1.: Dezvoltarea formarii continue (actiuni specifice de formare 
continua). 

Masura 5.2.: Sprijin pentru dobandirea competentelor antreprenoriale (actiuni 
specifice de formare in vederea cresterii performantelor profesionale a 
resurselor umane aferente mediului de afaceri local si regional). 

Masura 5.3.: Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat de formare a 
categoriilor dezavantajate (actiuni specifice de formare si informare/ campanii 
derulate cu o concentrare pe populatia activa, inclusiv adolescenti). 

Masura 5.4.: Sprijin pentru calificarea/ reconversia profesionala a populatiei 
ocupate din mediul rural (actiuni specifice de formare cat si de consiliere 
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pentru infiintarea si dezvoltarea afacerilor in localitatile rurale, precum si 
derularea de campanii de informare). 

Masura 5.5.: Dezvoltarea formarii initiale (imbunatatirea calitatii sistemului 
educational din invatamantul secundar si liceal, orientarea si instruirea elevilor 
pentru calificari cerute pe piata muncii prin Scoala de Arte si Meserii, 
imbunatatirea calitatii resurselor umane din invatamant prin activitati de 
formare continua, dezvoltarea parteneriatului scoala-familie). 

Masura 5.6.: Intarirea capacitatii administrative si eficientizarea 
managementului fondurilor structurale (realizarea de cursuri de instruire pentru 
persoanele responsabile de identificarea surselor externe de finantare si 
gestionarea eficienta a acestora prin implementarea de proiecte). 

Masura 5.7.: Dezvoltarea de servicii existente si infiintarea de noi servicii 
comunitare alternative (crearea de servicii specializate pentru ingrijirea la 
domiciliu, crearea de servicii alternative de protectie a tuturor categoriilor 
defavorizate, intensificarea colaborarii intre institutiile publice specializate si 
sectorul ONG care activeaza in domeniu). 

 

6. AGENDA LOCALĂ 21 – PLANUL LOCAL DE 
DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ  

http://www.cjneamt.ro/Strategii/Planul%20Local%20pentru%20Dezvoltare%20Durabila
%20a%20Judetului%20Neamt%20Agenda%20Locala21.pdf 
 

EXTRASE SI SINTEZE DIN DOCUMENT 

Judeţul Neamţ este situat în partea central-estică a României şi se întinde pe o 

suprafaţă de 5896 km2 , ceea ce reprezintă 2,5% din suprafaţa totală a ţării.  

Planul local de acţiune al judeţului Neamţ cuprinde obiectivele specifice 

pentru care sunt stabilite proiecte astfel: 

   a – obiectiv  b – proiect 

MEDIU  

a. Reducerea şi prevenirea poluării aerului 
b. Realizarea artere ocolitoare pentru principalele oraşe din judeţ – 2015 
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a. Monitorizarea continuă a calităţii aerului la nivel judeţean 
b. Realizarea şi implementarea unui sistem judeţean de monitorizare şi 

informare cu privire la calitatea aerului şi a nivelului de zgomot – 2013 
 

a. Şosele de centură pentru principalele oraşe din judeţ 
b. Realizarea de şosele de centură pentru principalele oraşe din judeţ – 

2015 
 

a. Utilizarea durabilă a resurselor de apă 
b. Realizarea unui sistem centralizatde alimentare cu apă, canalizare şi 

staţii de epurare, racordarea locuitorilor judeţului la acesta – 2015 
 

a. Managementul durabil al resurselor minerale 
b1. Studiul privind identificarea tipurilor şi cantităţilor de resurse minerale 
existente la nivel judeţean 
b2. Studiu privind identificarea domeniilor de utilizare a acestor resurse 
minerale – 2013 
b3. Exploatarea raţională şi corectă a resurselor minerale – 2013 
 
a. Reactualizarea hărţii pedologice 
b. Reactualizarea hărţii pedologice a judeţului Neamţ - 2013 

a1. Efectuarea de studii silvo-pastorale pentru păstrarea unui raport optim 

între efectivele de animale şi suprafeţele de păşune 
a2. Creşterea capacităţii productive a terenurilor prin eliminarea efectelor 

eroziunii, excesului de umiditate, ariditate, alunecari de teren  
a3. Efectuarea de studii şi aplicarea de tehologii bine fundamentate 

ştiinţific pentru eliminarea deficitului de elemente nutritive ale solurilor şi 

obţinerea de producţii ridicate 
b. Creşterea capacităţii productive a terenurilor prin aplicarea de tehnologii 

fundamentate ştiinţific – 2015 
 
a. Realizarea unui management adecvat pentru ariile protejate 
b1. Reactualizarea şi implementarea planurilor de management pentru 

ariile protejate menţionate în capitolul mediu – 2014 
b2. Identificarea ecosistemelor şi habitatelor degradate pentru reconstrucţia 

ecologică a acestora – 2014 
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b3. Promovare turismului ecologic în ariile protejate 
 
a. Conservarea şi managementul durabil al ecosistemelor forestiere din 

judeţul Neamţ 
b1. Campanie de informare a proprietarilor de pădure asupra importanţei 

exploatării fondului forestier conform normelor naţionale şi europene în 

domeniu – 2015 
b2. Extinderea suprafeţelor reîmpădurite – 2015 
b3. Prezervarea şi extinderea funcţiei de protecţie a pădurilor în ariile 

naturale protejate, artere rutiere, cursuri de apă, inele verzi ale localităţilor, 

zone agricole – 2015 
 
a. Sistem de management durabil al deşeurilor la nivelul judeţului Neamţ. 
b1. Crearea unui management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ. – 
2015 
b2. Realizarea a 4 staţii de transfer în localităţile Tg. Neamţ, Roznov, 

Taşca şi Poiana Teiului - 2015 

ECONOMIC 

a. Crearea unei administraţii publice locale moderne, bazată pe satisfacerea 

necesităţilor cetăţenilor 
b1. Dezvoltarea serviciilor de utilitate publică – 2013 
b2. Instruirea personalului din administraţia publică şi serviciile publice – 
2013 
b3. Crearea de puncte de informare la nivelul autorităţilor publice locale – 
2013 
 
a. Sprijinirea activităţii economice la nivel local şi judeţean 
b1. Centru pentru dezvoltarea mediului de afaceri – 2013 
b2. Înfiinţarea de centre universitare la nivel local în vederea formării de  
specialişti adaptaţi nevoilor pieţii – 2015 

 

a. Modernizarea exploataţiilor agricole 

b1. Dotarea exploataţiilor agricole cu utilaje moderne – 2015 
b2. Dotarea fermelor zootehnice cu utilajele necesare – 2015 
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a. Sprijinirea fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul agroalimentar 
b. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori – 
2020 
 
a. Extinderea sistemului de transport public 
b. Dezvoltarea sistemului de transport ecologic – 2020 
 
a. Creşterea gradului de confort pentru mijloacele de transport 
b. Dotarea parcurilor auto a societăţilor cu obiect de activitate transport 
public – 2020 
 
a. Îmbunătăţirea infrastructurii judeţene şi locale de transport 
b1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene – 2020 
b2. Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane – 2020 
b3. Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale – 2020 
 
a. Dezvoltarea infrastructurii de turism 
b. Diversificarea şi promovarea ofertei turistice – 2020 
 
a. Dezvoltarea infrastructurii de turism 
b1. Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de agreement – 2020 
b2. Modernizarea şi dezvoltarea capacitatilor turistice - 2020 

SOCIAL 

a. Dezvoltarea reţelei de lucru interinstituţionale la nivel local 
b. Pregătirea continuă a personalului din cadrul administraţiei locale – 
2013 
 
a. Participarea activă si îmbunătăţirea accesului beneficiarilor la serviciile 
sociale 
b1. Înfiinţarea a 5 Centre de sprijin şi informare, în mediul rural şi urban – 
2013 
b2. Înfiinţarea a 2 Centre de consiliere pentru persoane în situaţii de risc 

sau în dificultate în mediul urban – 2013 
b3. Elaborarea materialelor informative privind serviciile sociale furnizate. 
– 2013 
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a. Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor 

persoanelor şi grupurilor în dificultate in vederea imbunatatirii atitudinii si 

comportamentului general privind problematica specifică 
b1. Campanii de informare, mediatizare şi conştientizare a populaţiei - 
2013 
b2. Elaborarea materialelor informative şi de sensibilizare în privinţa 

drepturilor persoanelor şi grupurilor în dificultate – 2013 
 
a. Asigurarea respectării standardelor minime de calitate în domeniul 

protecţiei sociale şi a celor specifice pentru fiecare tip de serviciu oferit.  

Dezvoltarea de servicii sociale specializate 

b1. Promovarea şi monitorizarea respectării standardelor de calitate în 

serviciile sociale oferite de instituţii publice sau organisme private 
b2.Pregătirea continuă a personalului din servicii specializate 
b3. Înfiinţarea Căminelor pentru varstnici in zonele Bicaz, Târgu Neamţ, 

Roman, Văratec – 2013 
b.4. Înfiinţarea a 2 Centre de urgenţă în mediul urban (Piatra Neamţ, 

Roman) – 2013 
b5. Înfiinţarea Locuinţelor protejate pentru persoane cu 

dizabilităţi/persoane vârstnice în 5 localităţi – 2013 
 
a. Promovarea furnizarii serviciilor de calitate care sa raspunda nevoilor 
individuale ale persoanei 
b. Înfiinţarea a 3 Centre de consiliere şi informare a persoanelor – 2013 
 
a. Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu 
handicap 
b. Centre de integrare prin terapie ocupationala în: Războieni, Piatra  
Neamţ, Roman, Bicaz – 2013 
 
a. Prevenirea abandonului şi reducerea numărului de copii 
instituţionalizaţi. 
b1. Responsabilizarea părinţilor cu privire la creşterea şi educarea copiilor. 
- 2013b2. Înfiinţarea de servicii alternative la masurile de protecţie de tip 

rezidențial – 2013 
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a. Dezvoltarea infrastructurii în domeniul medical 
b. Reabilitarea şi dotarea cu aparatură a unităţilor cu paturi din judeţ – 
2014 
 
a. Realizarea unui sistem informaţional şi a unei baze de date necesare 

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

cunoşterii evoluţiei biologice – 2013 
 
a. Reconstrucţia învăţământului în mediul rural 
b. Reabilitarea spaţiilor şi dotarea tuturor şcolilor din mediul rural cu 

materiale şi echipamente destinate procesului didactic – 2013 
 
a. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea centrelor sociale şi 

şcolilor speciale 
b. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Ştefan cel Mare – 2013 
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CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A ORAȘULUI 

ROZNOV,  JUDEȚUL NEAMȚ 
 
1. POZIȚIONAREA GEOGRAFICĂ 
2. ISTORICUL ORASULUI ROZNOV 
3. CADRUL SOCIO ECONOMIC 
4. AGRICULTURA SI CRESTEREA ANIMALELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

55 

 

 

1. POZIȚIONAREA GEOGRAFICĂ 

Din punct de vedere administrativ – teritorial orasul Roznov apartine 
judetului Neamt, aflandu-se la o distanta de 15 km de municipiul Piatra Neamt 
si fiind legat de acesta prin Drumul National 15. Diviziunea administrativa 
Roznov are in componenta: 

 Orasul Roznov; 
 Satul Slobozia la Est de Roznov; 
 Satul Chintinici la Vest de Roznov. 

 
Orasul este foarte tanar si a capatat personalitate juridica in octombrie 2003 

in urma unui referendum local, pe baza Legii 408/2003, anterior avand statutul 
de comuna. 

Vecinatati: 

 - Nord: comunele Dochia si Savinesti 
 - Sud: comunele Zanesti si Borlesti 
 - Est: comuna Margineni 
 - Vest: comunele Savinesti si Piatra Soimului 

Distantele fata de principalele localitati invecinatesunt mentionate mai jos: 

 Piatra Neamt 15 km; 
 Bacau 45 km; 
 Buhusi 21 km; 
 Roman 40 km; 
 Savinesti 3 km; 
 Girov 6 km; 
 Margineni 20 km; 
 Zanesti 2 km; 
 Borlesti 5 km 
 Piatra Soimului 3 km 
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HARTA ADMINISTRATIVA A JUDEȚULUI NEAMȚ  

A.  Relief 

Orasul Roznov este situat in zona vestica a depresiunii Cracau – Bistrita, la 
confluenta celor doua rauri. Depresiunea Cracau – Bistrita are aspectul unui 
sinclinoriu, cu o fragmentare slaba, relieful inregistrand o cadere progresiva de 
la Nord la Sud, in sensul de curgere al principalelor rauri care o dreneaza: 
Cracaul si Bistrita. 

Depresiunea Cracau – Bistrita are o lungime de 50 km si o latime de 20 km si 
se caracterizeaza printr-un relief putin accidentat, cu vai largi si terase plane 
sau putin inclinate. 

Pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale se dezvolta mai multe niveluri de 
terase formate din acumulari de aluviuni. Versantii sunt afectati pe alocuri de 
alunecari de teren datorate variatiei nivelului panzei freatice in functie de 
cantitatile de precipitatii. 

Aceste date sunt importante pentru analiza noastra in ceea ce priveste 
introducerea si extinderea retelelor de utilitati, relieful influentand costurile 
unor astfel de lucrari. 
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Date fiind conditiile geomorfologice, se impune ca reteaua de utilitati (apa, 
canalizare, gaz metan) sa se dezvolte pe directia nord – sud in ceea ce priveste 
conductele principale, pentru a face cat mai putine traversari peste cursurile de 
apa sau intre terase. 

Pe teritoriul orasului se pot distinge urmatoarele unitati geomorfologice: 

- lunca paraului Cracau; 
- terasele Cracaului; 
- dealurile subcarpatice. 

Trecerea de la lunca la dealuri se face prin terase cu aspect plan sau putin 
inclinat spre albia Cracaului. Trecerea de la o terasa la alta se face prin versanti 
cu latime mica, cu panta variind intre 10 si 40 grade. 

Altitudinea maxima este de 415 metri in dealul Hugiu, iar cea minima este de 
260 metri in albia Bistritei. Suprafata diviziunii administrative Roznov este de 
4039 hectare, din care: 

- suprafata locuibila 961 hectare; 
- teren arabil 3.084 hectare 
- fanete si pasuni 425 hectare 

B.  Flora si fauna 

Vegetatia este conditionata de pozitia in latitudine, conditiile climaterice, relief 
(care determina etajarea vegetatiei), la care se adauga alte conditionari locale 
(caracteristicile retelei hidrografice, tipul de sol, substratul geologic, activitati 
economice). Situarea in zona de lunca si terasa isi pune amprenta asupra 
vegetatiei, fiind prezente esentele moi: plop, rachita, salcie, arin. Vegetatia 
ierboasa naturala este reprezentata de trifoi si lucerna, fiind favorabila ca hrana 
pentru animalelor. Din punct de vedere vegetal zona forestiera este a stejarului, 
insa pe teritoriul localitatii nu exista suprafete de padure insemnate. Plantele 
cultivate sunt porumbul, graul, sfecla de zahar, cartoful, floarea soarelui, 
trifoiul si inul. 

Fauna este conditionata de vegetatie, care ii asigura hrana si adapost. 
Absentapadurilor face ca principalele animale sa fie rozatoarele: popandaul, 
soarecele de camp, iepurele, sobolanul, dihorul, nevastuica. Se mai intalnesc 
pasarile tipice pentru aceasta zona: vrabia, randunica, cioara, graurul. 
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Ceea ce este caracteristic localitatii Roznov este prezenta parcului dendrologic 
Roznov, care se intinde pe o suprafata de 3 hectare si care cuprinde specii 
indigene si exotice de arbori si arbusti, cum ar fi: bradul argintiu, pinul strob, 
tuia americana, salcamul japonez, salcamul galben, otetarul. 

Prezenta parcului dendrologic, a bisericii in stil slavon – bizantin si a altor 
cladiri cu valoare istorica reprezinta premize pentru dezvoltarea unor activitati 
turistice, premize care nu au fost fructificate pana in prezent. 

C.  Climat 

Climatul este temperat-continental, cu veri nu foarte calduroase si ierni 
friguroase si umede. Temperatura medie anuala este de 8,4 grade Celsius. Cea 
mai ridicata temperatura se inregistreaza in lunile iulie – august, iar cea mai 
coborata in ianuarie. Brumele timpurii apar in luna septembrie, iar cele tarzii in 
mai. Grosimea stratului mediu de zapada variaza intre 6,3 cm in decembrie si 
12,6 cm in februarie. Cantitatea de precipitatii medii anuale este de 649 mm. 
Vanturile dominante sunt pe directia nord – vest, in lungul vaii Bistritei, fapt 
datorat reliefului de depresiune. 

D.   Reteaua hidrografica 

Intreaga retea hidrografica care dreneaza teritoriul orasului Roznov si satelor 
Slobozia si Chintinici este tributara raului Bistrita. 

Principalele cursuri de apa sunt: 

- Râul Bistrita: curge pe teritoriul unitatii teritoriale pe o lungime de 3 

km, separand localitatea Roznov de Chintinici; Intre bratele Bistritei in 
zona comunei se afla peste 15 ostroave; adâncimea apei la debite 

normale este intre 0,5 si 0,8 metri; râul prezinta frecvente variatii de 

debit datorate regimului precipitatiilor si diverselor deversari din 
lacurile de acumulare artificiale din amonte. 

- Râul Cracaul: strabate zona de la NV spre SE pe o distanta de 1,3 km; 

traverseaza localitatea Slobozia si are 14 km lungime pe teritoriul 
unitatii teritoriale; nu are o albie stabila, schimbandu-si cursul relativ 
usor de la un an la altul sau de la o viitura la alta; albia minora are 10 
metri latime, adancimea e de 0,2 – 0,5 metri si produce inundatii 
frecvente primavara si la aversele mari de ploaie.  
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Alte cursuri de apa sunt: 

- Iapa (care traverseaza localitatea Chintinici) 
- Balusesti – izvoraste de pe teritoriul comunei Stefan cel Mare si 

traverseaza Roznovul prin partea estica; 
- Paraie cu scurgere temporara: Bahna, Bahnita, Bandesti, Groapa 

Lupului, Simeria, Papuc si Tudora. Alimentarea raurilor este de tip 
pluvial moderat, apele provenite din ploi si zapezi participand cu 30 – 
4%, iar apele subterane cu 10 – 35%. Luncile raurilor Bistrita si Cracau 
sunt supuse inundatiilor si sunt ocupate de pasuni si fanete naturale. Din 
punct de vedere chimic apele sunt bicarbonatate si calcice – 
magneziene. Apa raului Bistrita este puternic poluata datorita 
deversarilor industriale din amonte, fapt care a dus la absenta 
vietuitoarelor acvatice, desi in ultimii ani s-a constatat o imbunatatire a 
calitatii apei datorita reducereii activitatii industriale din amonte. Apa 
freatica se afla la o adancime de 1,0 – 1,5 metri in lunca, 3,0 – 4,0 metri 
in zona teraselor si peste 25 metri in dealuri si versanti. 

Din punct de vedere hidrogeologic orizonturile acvifere sunt cantonate in 
urmatoarele formatiuni geologice: 

- formatiuni nisipoase din fundament - adancime mare si medie a 
acviferului 

- bolovanisuri si pietrisuri cu nisip – acvifer in baza terasei superioare; 
- aluviuni argilo prafoase – acvifer de mica adancime din terase; 
- deluvii de pe versanti – acvifer de mica adancime; 

Orizontul acvifer freatic cantonat in bolovanisuri cu nisip si pietris ale terasei 
superioare de pe malul stand al Bistritei este situat la o adancime de 25 metri si 
a fost pus in evidenta de izvoare si fantani, precum si studii geotehnice. 

E. Solurile si subsolul 

Solurile au un potential agricol productiv bun, ca orice soluri apartinand 
terenurilotr de lunca si terasa, intrand in categoria a treia. Potentialul de 
fertilitate naturala poate fi valorificat superior prrin agrotehnica adecvata 
conditiilor de lunca si terasa. Referitor la zacaminte geologice, subsolul unitatii 
administrative nu contine resurse minerale. Exista insa cantitati importante de 
nisipuri si pietrisuri in albiile Bistritei si Cracaului, cu calitatile 
corespunzatoare pentru a fi utilizate ca agregate in constructii. 
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Din punct de vedere geologic fundamentul regiunii este constituit din depozite 
miocene reprezentate prin marne nisipoase, argile marnoase, gresii cu 
alternante de nisipuri fine, gipsuri si marne gipsifere. Peste formatiunile 
miocene s-au depus discordant depozite cuaternare de aluviuni alcatuite din 
nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri si depozite de loess. Aceste depozite de gasesc 
pe terasele Bistritei si Cracaului, cat si in depunerile de panta. 

Din studiile geotehnice efectuate a rezultat urmatoarea stratificatie: pamant 
vegetal 0,4 – 1,0 metri adancine; in continuare in adancime praf nisipos, argila 
prafoasa sau nisip argilos cu grosimi ce variaza intre 1,8 si 3,5 metri; 

urmeaza strat aluvionar: pietris cu bolovanis si nisip in masa argiloasa, cu 
grosimi variabile intre 2,0 si 3,0 metri; stratul de pietris cu bolovanis si nisip 
este depus peste roca de baza de varsat miocena reprezentata de argile 
marnoase si marne nisipoase.  

Solurile zonei de lunca si terasa sunt favorabile dezvoltarii unei agriculturi 
intensive, dar exista si unele inconveniente legate de clima destul de rece 
pentru culturi agricole, ceea ce implica reducerea perioadei de vegetatie. 

Printre elementele defavorizante ale cadrului natural enumeram: 

- terenurile argiloase de pe teresele Bistritei care sunt predispuse la 
alunecari de teren; 

- terenuri inundabile din luncile Bistritei si Cracaului; 
- excesul de apa in sol; 
- eroziunea solului; 
- fenomene de mlastina; 
- suprapasunat. 

 

2. ISTORICUL ORASULUI ROZNOV 

Perioada medievala 

Ca asezare, Roznovul este mentionat pentru prima data intr-un act din timpul 
domniei lui Alexandru cel Bun, din 8 aprilie 1419, asezare situata in „Campul 

lui Dragos”. Numele satului Roznov este mentionat intr-un alt document din 
18 aprilie 1576 prin care Petru Schiopul intareste manastirii Bistrita dreptul de 
stapanire a mai multor sate, fiind enumerat si Roznovul. Intr-un document din 
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23 februarie 1438 apare denumirea de Secauti pentru satul de la gura 
Cracaului. La sfarsitul secolului al XVI-lea (10 ianuarie 1599 si 17 august 
1600) se aminteste din nou de satul Secauti intr-un document redactat la Alba 
Iulia in timpul lui Mihai Viteazu. In acest document apare si denumirea de 
Roznov, fapt care indemna istoricii sa creada in prezenta ostilor lui Mihai 
Viteazu in Roznov. 

Roznovul mai apare mentionat in urmatoarele documente medievale: 

- „Harta Principatului Moldovei”, intocmita de Dimitrie Cantemir 1716 – 
1716, tiparita in Olanda in 1737; 

- „Carte de la Moldavie” 1769 – 1772 harta intocmita de F.C. de Bowr si 
tiparita la Amsterdam 

Perioada moderna 

Localitatea este mentionata si in „Harta Principatelor Unite”, intocmita in 1864 

in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. A doua jumatate a secoului XVIII 
a insemnat inceputul unei perioade de apogeu a dezvoltarii localitatii, 
comparativ cu alte localitati apropiate, dezvoltare datorata situarii geografice la 
rascrucea unor drumuri comerciale. 

Aceasta perioada s-a datorat unor perioade anterioare in care satul si mosia 
Roznov au apartinut unor mari proprietari cu functii pe langa curtea 
domneasca in perioada medievala, cum ar fi: parcalabul Ionascu Bilai; marele 
spatar Neculai Racovita; vistiernicul Iordachi Ruset. 

Roznovul a intrat in stapanirea familiei Ruset in a doua jumatate a secolului 
XVIII, aceasta adaugandu-si numele „Roznovanu” de la denumirea satului si a 

mosiei. 

Ultimul proprietar din aceasta familie a fost colonelul Gheorghe Ruset, prefect 
al judetului la sfarsitul secolului XIX. Doi dintre membrii acestei familii, 
Anton si Iordachi Ruset au fost domnitori in Moldova pentru perioade foarte 
scurte de timp in perioada tulbure a domniilor fanariote. Familia Ruset era 
inrudita prin alianta cu Dimitrie Cantemir, in amintirea caruia Gheorghe Ruset 
Roznovanu a construit biserica in stil slavon – bizantin (intre anii 1884 – 1892, 
existenta si astazi), pe locul vechii ctitorii din 1759 a paharnicului Nicole 
Ruset. Dupa stingerea familiei Ruset, satul a trecut in stapanirea unui bogatas 
grec, Hector Economus, fost arendas al mosiei. 
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Printre argumentele in sprijinul dovedirii importantei localitatii Roznov in 
secolul XIX enumeram: 

- in 1865 la Roznov a fost infiintata prima scoala; 
- in 1879 a luat fiinta spitalul cu o capacitate de 40 paturi; 
- In 1899 Roznovul avea o farmacie, un birou postal, un post telefonic la 

primarie, o brutarie, doua carciumi, o bacanie si o moara. 

Dintre siturile arheologice mentionam o asezare din sec II – III in satul 
Slobozia la punctul numit „La Lutarie”. 

Ca monumente actuale sau potentiale de arhitectura mentionam: 

- Beciurile hanului Roznovanu, datand din sec XVIII; 
- Biserica Sfantu Nicolae – sec XVIII; 
- Biserica din lemn „Sfantu Dumitru” din 1816 – Slobozia 
- Conacul Roznovanu; 

Tot acest trecut al localitatii Roznov poate fi exploatat comercial in interes 
turistic, insa acest fapt presupune investitii pentru reabilitarea obiectivelor 
istorice precum si pentru construirea infrastructurii turistice. 

 

3. CADRUL SOCIO ECONOMIC 

 Dezvoltarea generala socio economica 

Situarea geografica a orasului Roznov la intretaierea unor drumuri comerciale 
(Bacau - Buhusi – Piatra Neamt si Tazlau – Girov) a contribuit la dezvoltarea 
unei asezari comerciale puternice care are un caracter aparte.  

In ultimii ani, vecinatatea cu municipiul Piatra Neamt, apropierea de platforma 
industriala Savinesti si faptul ca localitatea este traversata de DN 15 au 
schimbat profilul economic al zonei, populatia schimbandu-si vechile ocupatii 
agricle, comerciale si mestesugaresti si migrand catre industria platformei 
Savinesti. Dupa 1990, odata cu declinul economic al platformei Savinesti, s-a 
produs o noua mutatie din punct de vedere economic, mutatie la care asistam si 
astazi, lucrurile nefiind stabilizate. O parte din populatie si-a reluat 
indeletnicirile agricole, care insa nu asigura conditii bune de trai (fiind o 
agricultura de subzistenta), iar o parte din populatia tanara a migrat in 
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strainatate, astfel ca in perioada 1992 – 2002 mortalitatea a fost mai mare decat 
natalitatea, un fapt ingrijorator, care a condus la scaderea populatiei. 

 

4. AGRICULTURA SI CRESTEREA ANIMALELOR 

Conditiile climaterice si de sol permit desfasurarea unei agriculturi care poate 
fi competitiva in conditiile unei mecanizari corespunzatoare. Trebuie spus ca 
solurile de lunca si terasa sunt foarte favorabile dezvoltarii unei agriculturi 
performante datorita umiditatii si a drenarii apelor in sol. Din pacate aceste 
atuuri nu sunt suficiente pentru o agricultura performanta si profitabila. In 
continuare se practica agricultura de subzistenta, cu o productivitate extrem de 
scazuta, datorita mecanizarii insuficiente si a neutilizarii tehnologiilor de 
productivitate, in conditiile in care suprafetele agricole sunt destul de farmitate 
intre proprietari. Populatia ocupata in agricultura este de numai 20% ceea ce 
reprezinta o pondere destul de scazuta. Acest fapt este benefic 

pentru dezvoltarea ulterioara a orasului, populatia avand mobilitate ridicata in 
domeniul ocuparii, si se datoreaza apropierii de platforma industriala Savinesti 
si de municipiul Piatra Neamt. Ar mai fi de adaugat ca suprafetele agricole pe 
teritoriul unitatii administrativ teritoriale nu sunt foarte mari. 

Din punct de vedere istoric agricultura si cresterea animalelor au constituit 
ocupatii stravechi pe teritoriul de la confluenta Cracaului cu Bistrita – ca si in 
intreaga depresiune subcarpatica bazata pe cultura plantelor si cresterea 
animalelor. Un recensamant din 1899 arata ca atunci in localitatea Roznov se 
inregistrau 2121 vite, 3950 oi si 442 cai, cu mult peste cifrele actuale. 
Roznovul a avut insa o evolutie sinuoasa in ceea ce priveste profilul economic. 
Daca in epoca medievala economia avea preponderent un carcater agrar, in 
epoca moderna economia locala a capatat un caracter comercial si 
mestesugaresc datorita situarii geografice la confluenta unor drumuri 
comerciale. In perioada contemporana a capatat caracter industrial datorita 
industrializarii fortate, cu regresul general de dupa 1990. In acest moment 
Roznovul este in cautarea identitatii sale economice.       
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CAPITOLUL III. ANALIZA STATISTICĂ SOCIO-ECONOMICĂ 

ȘI ANALIZA SWOT A ORAȘULUI ROZNOV, JUDEȚUL  
NEAMȚ 

 
1. POPULAȚIE  
2. LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI 
3. SERVICII PUBLICE 
4. CULTURA SI ARTA 
5. ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI FORȚA DE MUNCĂ 
6. AGRICULTURĂ 
7. TURISM ȘI AGROTURISM 

8. ANALIZA SWOT 
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7. POPULAȚIE 

La 1 iulie 2013, populaţia oraşului Roznov număra 9.896 persoane, 

reprezentând 1,79% din populaţia totală a judeţului Neamț şi aproximativ 4,8% 

din populaţia urbană a judeţului.  

 

Deși se înregistrează o dinamică pozitivă a populației, creșterea din ultimii ani 
nu este semnificativă și se poate datora în mare parte neînregistrării corecte a 

migrației. Acest lucru explică și diferența dintre populația stabilă (calculată pe 

sold – 9.722 persoane în 2011) și cea rezultată la recensământul populației în 

2011 (8.593 persoane).  

Densitatea populaţiei pe întreg teritoriul oraşului (40,4 km2) este de 244,95 

locuitori/km2, peste cea de la nivel judeţean, unde densitatea este de 94,63 

locuitori/km2 din suprafaţa totală, dar mult mai mică în comparație cu nivelul 

mediu al densității populației urbane din județul Neamț (627,5 locuitori/km2).  

Densitatea populației(loc/km2): 244,95 
Densitatea populației Neamț(loc/km2): 94,63 
Densitatea populației urbane Neamț(loc/km2): 627,5 

Structura pe sexe a populaţiei relevă preponderenţa populaţiei feminine, 

aceasta reprezentând 51% din populaţia totală a oraşului, în timp ce persoanele 

de sex masculin reprezintă 49% din total.  
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Raportul de masculinitate este de 96,2%, însemnând că un număr de 96,2 

bărbaţi revin la 100 de femei, ceea ce denotă o structură pe sexe a populaţiei 

destul de echilibrată la nivel de oraş.  

Structura etnică a populaţiei oraşului Roznov, conform datelor de la 

recensământ (2011), este următoarea: 87,52% români, 4,78% rromi, pentru 

restul populației informația nefiind disponibilă. 

 

Piramida vârstelor arată o ușoară revenire a populaţiei de vârstă cuprinsă 

între 0 şi 4 ani. Faptul că piramida nu este simetrică, în partea superioară, 

indică prezenţa fenomenului de supra-mortalitate a populaţiei masculine.  

Conform datelor de la recensamântul populației din 2011, populaţia tânără (0-
14 ani) reprezintă 18,28% din totalul populaţiei oraşului, populaţia adultă (15-
64 ani) reprezintă 64,91% din total, iar populaţia vârstnică (65 de ani şi peste) 

49% 51% 

Structura pe sexe a populației (2013) 
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reprezintă 16,81% din total. Conform acestor valori, se poate sesiza un 
echilibru al structurii populației la nivelul oraşului Roznov.  

 

Indicatori statistici demografici  

Populaţia oraşului Roznov poate fi caracterizată cu ajutorul indicatorilor 

statistici demografici.  

Indicele de îmbătânire al populaţiei este de 91,92%, însemnând că la 100 de 

persoane tinere cu vârsta de până la 14 ani revin aproximativ 92 persoane 

vârstnice cu vârsta de 65 ani sau peste. Comparativ cu gradul de îmbătrânire a 

populaţiei la nivel de judeţ, de 109,7%, oraşul Roznov înregistrează un nivel 

mai scăzut al acestui indicator. 

Raportul de dependenţă demografică caracterizează potenţialul de activitate 

al populaţiei şi are o valoare de 54,5%, în oraşul Roznov, conform datelor de 

la recensământul populației din 2011. Acest indicator măsoară presiunea 

exercitată de populaţia inactivă (tânără şi vârstnică) asupra populaţiei active 

(populaţia adultă). Aşadar, în oraşul Roznov, la 100 de persoane cu vârsta 

cuprinsă între 15-64 de ani revin aproximativ 55 persoane tinere (0-14 ani) şi 

persoane vârstnice (65 ani şi peste).  

Rata de dependenţă demografică la nivel judeţean este de 55,7%, conform 

datelor de la recensământul populației din 2011. 

Raportul de dependenţă demografică a vârstnicilor reprezintă numărul 

persoanelor vârstnice( 65 ani și peste) care revin la 100 persoane în vârstă de 

muncă (15-64 ani ) şi are o valoare de 25,89%. La nivel județean aceast raport 

este mai mare: 29,1%.  

55% 

11% 

34% 

Distribuția populației pe localități componente (RPL 2011) 

      ROZNOV       CHINTINICI       SLOBOZIA
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Indicatori demografici calculati(%) Roznov Neamț 

Indicele de îmbătrânire a populației 
Număr persoane vârstnice( 65 ani și peste) care revin la 100 
persoane tinere (sub 15 ani ) 

91,92 109,70 

Raportul de dependență demografică 
Număr persoane tinere (sub 15 ani) și vârstnice (65 ani și peste) 
care revin la 100 persoane în vârstă de muncă (15-64 ani ) 

54,05 55,7 

Raportul de dependență demografică a vârstnicilor 
Număr persoane vârstnice( 65 ani și peste) care revin la 100 
persoane în vârstă de muncă (15-64 ani ) 

25,89 29,1 

Mişcarea naturală a populaţiei.  

 

În perioada 2007-2012 sporul natural din oraşul Roznov a fost negativ (cu 

excepția anului 2011), păstrând tendința generală de la nivel județean.  

 

În aceeași perioada rata mortalităţii infantile (decedaţi sub 1 an ce revin la 

1.000 de locuitori) a fost relativ mare în anul 2007(9%) și în 2010(9,62%). În 

restul anilor (2008, 2009, 2011, 2012) acest indicator a avut valoarea 0.  
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Mișcarea naturală a pop. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nascuți vii 111 84 95 104 86 96 

Decedați 114 128 114 119 79 109 

Decese sub 1 an 1 0 0 1 0 0 

Casatorii 114 69 53 49 43 46 

Divorturi 5 11 7 19 16 14 

Rata natalității Roznov 11,85 8,93 9,94 10,70 8,70 9,72 

Rata nat. Neamt 9,70 9,90 9,50 9,20 8,20 9,06 

Rata mortalitatii Roznov 12,17 13,60 11,92 12,24 8,00 11,03 

Rata mortalit. Neamt 10,70 11,30 11,50 12,00 11,40 11,97 

Rata Spor natural Roznov -0,32 -4,68 -1,99 -1,54 0,71 -1,32 

Rata Spor natural Neamt -1,00 -1,40 -2,00 -2,80 -3,20 -2,91 

Mortalitate infantila 9,01 0,00 0,00 9,62 0,00 0,00 

Rata nuptialitate 12,17 7,33 5,54 5,04 4,35 4,65 

Rata divortialitate 0,53 1,17 0,73 1,95 1,62 1,41 

Starea civilă a populaţiei.  

În perioada 2007-2012, rata de divorţialitate a populaţiei căsătorite nu a 
depăşit pragul de 2%, încadrându-se în intervalul 0,53%- 1,95%. 

Forța de muncă 

În perioada 2008 – 2012 numărul mediu al salariaţilor a scăzut de la 940 în 

2008 la 774 în 2012, adică cu 17,65%. Cea mai mare scădere a fost înregistrată 

în domeniul industriei, în timp ce creșteri au fost înregistrate în construcții. 

Roznov POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

S T A R E A    C I V I L A    L E G A L A (RPL 2011) STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane 

care traiesc 
in uniune 

consensuala 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) Informatie 
nedisponibila 

Total 8593 3433 3977 852 331          - 282 

Masculin 4212 1905 1984 172 151          - 141 

Feminin 4381 1528 1993 680 180          - 141 



 70 

 

În orașul Roznov, în anul 2012, principalele sectoare economice după efectivul 

de salariaţi sunt: Industria (33,07% salariaţi), Învățământ (16,54% salariaţi), 

Construcții  (15,50% salariaţi), Comerț  (14,08% salariaţi) aceste domenii 

concentrând peste 75% din salariaţii din orașul Roznov.  

FORTA DE MUNCA   2008 2009 2010 2011 2012 % 

 Salariati - total - numar  mediu 940 890 778 810 774  

Din care în           100 

Agricultura, silvicultura si   pescuit   14 15 12 14 14 1,81 

Industrie  302 217 138 256 256 33,07 

Constructii 77 97 87 140 120 15,50 

Comert cu ridicata si cu  amanuntul, 
repararea autovehiculelor si  
motocicletelor   

199 160 163 124 109 14,08 

Transport si depozitare   14 15 9 21 17 2,20 

Hoteluri si restaurante   11 12 11 15 14 1,81 

Informatii si comunicatii 0 1 1 0 0 0,00 

Intermedieri financiare si asigurari 7 10 14 7 11 1,42 

Tranzactii imobiliare 7 4 4 2 0 0,00 

Activitati de servicii administrative si 
activitati de 
servicii suport 

4 6 2 0 2 0,26 

Activitati profesionale, stiintifice si 
tehnice     

0 0 0 0 4 0,52 

Adminstratie publica si aparare, asigurari 
sociale  
din sistemul public     

78 88 83 68 66 8,53 

Invatamant   162 149 143 133 128 16,54 

Asistenta sociala     63 115 110 17 17 2,20 

Activitati de spectacole,culturale si 
recreative   

2 1 1 1 1 0,13 

Alte  activitati ale economiei  
 nationale   

0 0   12 15 1,94 
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778 810 774 

2008 2009 2010 2011 2012

 Evoluția numărului mediu de salariati 

 Salariati - total - numar  mediu
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8. LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI 

Fondul locativ al oraşului Roznov cuprindea, la sfârșitul anului 2012, 3.270 

locuinţe. În perioada 2007 – 2012, fondul locativ al oraşului a crescut foarte 

puțin, cu 197 locuinţe, însemnând o creştere de 6,41%, în anul 2012, faţă de 

anul de bază 2007. 

metri patrati 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fond locativ 3073 3121 3216 3236 3260 3270 

Suprafața locuibila(mp) 130825 136101 142127 144218 146394 147536 

Locuinte terminate in cursul anului  11 48 99 22 28 12 

Autorizații construire(rezidențiale) 34 65 77 29 27 23 

Suprafața medie/loc 42,57 43,61 44,19 44,57 44,91 45,12 

Număr mediu persoane per 
locuinţă  

3,03 3,00 2,93 2,95 2,98 3,02 

Metri pătraţi locuibili per persoană 14,04 14,53 15,10 15,09 15,06 14,93 

 

Suprafaţa locuibilă totală, la nivelul anului 2012, este de 147,536 mp, revenind 
în medie 45,12 mp/locuinţă. Comparativ cu anul de bază, 2007, suprafaţa 

medie locuibilă a crescut cu aproximativ 2,5 mp/locuinţă, crescând de la 42,57 

mp/locuinţă în anul 2007, până la 45,12 mp/locuinţă în 2012.  
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Se remarcă o diferenţă importantă între suprafaţa medie locuibilă în locuinţele 

în proprietate publică, de 35,4 mp/locuinţă, şi suprafaţa medie locuibilă în 

locuinţele în proprietate privată, de 80,8 mp/locuinţă. Aşadar, diferenţa de 

suprafaţă locuibilă ce revine unei locuinţe între cele două forme de proprietate 

este de 45,5 mp.  

 

Tendinţele de construire de locuinţe manifestate în perioada 2007-2012, în 

oraşul Roznov, se observă prin evoluţia numărului de autorizaţii de construire. 

În această perioadă, numărul maxim de autorizaţii de construire pentru clădiri 

rezidenţiale s-a eliberat, paradoxal,  în anul 2009 (77 autorizaţii) și tot în 

același an au fost terminate un număr de 99 de locuințe.  
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Grad de racordare la utilităţi  

Apă potabilă. Orașul Roznov dispunea în anul 2012 de un sistem de 

alimentare cu apă potabilă centralizat de 35,8 km lungime, cu o creștere 

semnificativă față de anul 2007 când avea 22km.  

Conform datelor de la recensământul populației și locuințelor din 

2011(provizorii), doar 51% din locuințe erau dotate cu instalații de alimentare 

cu apă, un procent relativ mic în comparație cu media din mediul urban la 

nivelul județului Neamț (91,80%). 

Canalizare. În oraş, în anul 2012, exista o reţea de canalizare cu o lungime de 

7,3 km.  Conform datelor de la recensământul populației și locuințelor din 

2011(provizorii), doar 46,7% din locuințe erau dotate cu instalații de 

alimentare cu apă, un procent relativ mic în comparație cu media din mediul 

urban la nivelul județului Neamț (91%). 

 

DOTAREA CU INSTALAŢII ŞI DEPENDINŢE A LOCUINELOR  - COMPARAȚIE 
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Neamt 55,30 53,60 95,20 32,40 82,50 51,20
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9.  SERVICII PUBLICE 

9.1.  EDUCAȚIE ȘI INFRASTRUCTURA SCOLARA 

Reţeaua de unităţi de învăţământ public din oraşul Roznov este alcătuită în 

2012 din două unități școlare care cuprindeau următoarele forme de 
învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Unitatile scolare 2 2 2 2 2 2 

Populatie scolara si prescolara total 1912 1761 1774 1796 1754 1763 

din care             

Copii inscrisi in gradinite 218 220 237 249 426 343 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul special) 

856 843 858 851 796 843 

Elevi inscrisi in invatamantul liceal 492 445 537 626 532 543 

Elevi inscrisi in invatamantul de arte si 
meserii 

346 253 142 70   34 

Personalul didactic  126 115 96 94 105 102 

din care             

Invatamant prescolar 10 10 10 11 19 17 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

52 51 48 43 42 39 

Invatamant liceal 64 54 38 40 44 46 

Gradul de incarcare (copii gradinite si elevi / 
cadru didactic) 

15,17 15,31 18,48 19,11 16,70 17,28 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Infrastructura scolara 

Sali de clasa si cabinete scolare  85 84 86 83 83 83 

Laboratoare scolare  16 16 17 17 17 17 

Sali de gimnastica  3 3 3 3 3 3 

Terenuri de sport 3 3 3 3 3 3 

Numarul PC-urilor  100 107 142 127 121 116 

 

9.2. SĂNĂTATE 

În anul 2012, reţeaua unităţilor de sănătate cuprindea: 4 cabinete stomatologice 

și 4 cabinete medicale de familie.  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medici 16 19 24 23 10 10 

Medici de familie 4 4 4 9 6 6 

Stomatologi 2 2 3 2 2 2 

Personal mediu sanitar 34 39 90 61 61 61 

Cabinete medicale individuale( de familie) 4 4 4 4 4 4 

Cabinete stomatologice 2 2 2 4 4 4 

Medici de familie la 10.000 locuitori           6,06 

Cabinete medicale individuale( de familie) la 1000 loc           0,40 
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10. CULTURA SI ARTA 

Biserici şi locașe de cult  
 

Biserica Sf. Nicolae din Roznov este de departe obiectivul de cult 
emblematic pentru orașul Roznov și este situată în Parcul Roznov . Biserica 

aA  fost construită la  sfârşitul secolului al XIX lea de renumitul proprietar şi 

om politic, colonelul Gheorghe Ruset Roznovanu. Clădirea bisericii 

impresionează prin arhitectura neobişnuită în această zonă, fiind desprinsă 

parcă din lanţul de biserici care domina Rusia. Menționăm de asemenea 

Beciurile hanului Roznovanu, datand din sec XVIII; Biserica din lemn „Sfantu 

Dumitru” din 1816 – Slobozia, Conacul Roznovanu;  Muzeul Gh Ruset 
Roznovanu.  
 

Muzeul Gheorghe Ruset Roznovanu, a fost înfiinţat în anul 2002,  la 

demisolul Bisericii “Sfântul Nicolae” din Roznov, unde colonelul Roznovanu 

a construit cripta pentru familia Ruset Roznovanu. Muzeul adăposteşte cele 

mai frumoase obiecte vechi care, până în anul 2002, au fost păstrate în 

biserică. Regăsim aici, epoleţii, lancea, banderolele, decoraţiile de război şi 

toiagul de majordom ale lui Roznovanu, dar şi cele 11 monede primite ca 

urmare a participării acestuia la război. Alături de acestea sunt expuse şi 

veşminte vechi de 100 de ani, în culori naturale, fotografii, o copie a 

testamentului colonelului Roznovanu, cele doua icoane mari care au fost aduse 
din biserica care a ars în anul 1944, a Maicii Domnului şi a Mântuitorului, dar 

şi cele două pisanii ale bisericii. Muzeul mai cuprinde şi busturile în marmură 

ale ctitorilor, o coroană mortuară de la înmormântarea lui Roznovanu, 

semnătura acestuia pe o Sfântă Evanghelie din ziua morţii fiului său. 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Biblioteci - total 4 3 3 3 3 4 

Biblioteci publice 1 1 1 1 1 1 

Volume existente in biblioteci           58799 

Cititori activi la biblioteci           1375 

Personalul angajat din biblioteci           1 
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11. ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI FORȚA DE MUNCĂ 

 

În orașul Roznov, la sfârșitul anului 2012, erau  108 societăți comerciale 

active care reprezentau 1,31% din numărul socităților comerciale active la 

nivel județean. Cifra de afaceri totală înregistrată era de 112.148.581 lei, 

reprezentând 0,97% din cifra de afaceri totală pe județ. 

Ponderea in total județ % 

Unitati active 1,31 

Persoane ocupate 1,17 

Cifra de afaceri 0,97 

Conform datelor din situaţiile bilanţiere depuse pentru anul 2012, firmele din 
oraşul Roznov aveau un număr mediu de angajaţi pentru o firmă de 6,45 

persoane iar cifra de afaceri medie era  de 1038412,79 lei, astfel încât se 

înregistra o productivitate medie a muncii (lei/peroană ocupată) de 160901 lei. 

Indicatori derivați   

Cifra afaceri medie(lei) 1038412,79 

Numar mediu persoane ocupate(persoane) 6,45 

Productivitatea muncii (lei/persoana ocupata) 160901,83 

Comparativ cu anii anteriori, la sfârșitul anului 2012, nu se înregistrau evoluții 

semnificative cu privire la numărul unităților active, dar creșterea importantă a 

cifrei de afaceri denotă o maturizare a activităților economice pe piața locală.  

 2010 2011 2012 

Număr societăți comerciale active 107 100 108 

Total cifră afaceri 74.243.716,00 99.824.103,00 112.148.581,00 

 

 

 

 

 

 



 78 

Număr unităţi active, pe activităţi ale economiei naţionale, la 31.12.2013  

Localitatea  Denumirea activităţii Nr. unităţi 

ORAŞ ROZNOV CAEN TOTAL LOCALITATE 108 

ORAS ROZNOV 1 Agricultura, vanatoare si servicii anexe 2 

ORAS ROZNOV 8 Alte activitati extractive 1 

ORAS ROZNOV 11 Fabricarea bauturilor 1 

ORAS ROZNOV 13 Fabricarea produselor textile 1 

ORAS ROZNOV 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 5 

ORAS ROZNOV 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia 

mobilei 

4 

ORAS ROZNOV 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 1 

ORAS ROZNOV 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 2 

ORAS ROZNOV 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, 

utilaje si instalatii 

6 

ORAS ROZNOV 27 Fabricarea echipamentelor electrice 1 

ORAS ROZNOV 31 Fabricarea de mobila 1 

ORAS ROZNOV 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 1 

ORAS ROZNOV 37 Colectarea si epurarea apelor uzate 1 

ORAS ROZNOV 41 Constructii de cladiri 19 

ORAS ROZNOV 42 Lucrari de geniu civil 3 

ORAS ROZNOV 43 Lucrari speciale de constructii 1 

ORAS ROZNOV 45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si 

a motocicletelor 

1 

ORAS ROZNOV 46 Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete 13 

ORAS ROZNOV 47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor 35 

ORAS ROZNOV 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 6 

ORAS ROZNOV 55 Hoteluri si alte facilitati de cazare 1 

ORAS ROZNOV 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 9 

ORAS ROZNOV 63 Activitati de servicii informatice 1 

ORAS ROZNOV 64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de 

pensii 

1 

ORAS ROZNOV 68 Tranzactii imobiliare 2 

ORAS ROZNOV 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica 1 

ORAS ROZNOV 85 Invatamant 1 

ORAS ROZNOV 86 Activitati referitoare la sanatatea umana 4 

ORAS ROZNOV 90 Activitati de creatie si interpretare artistica 1 

ORAS ROZNOV 92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 1 

ORAS ROZNOV 95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc 1 
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12. AGRICULTURĂ 

Începând cu anul 2010, Orașul Roznov face parte din Grupul de Acțiune 

Locală  „NICOLAE ROZNOVANU”, care are ca scop sprijinirea dezvoltării 

comunităţilor prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme 

comune prin conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor 

europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de 

dezvoltare şi implementării Strategiei locale de dezvoltare şi a Planului de 

Dezvoltare Locală în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale 

dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale 

comunităţilor locale în baza unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile 

financiar, uman şi instituţional. În structura GAL-ului au fost cuprinse un 
număr de 8 localităţi din zona rurală Roznov din judeţul Neamţ şi o localitate 

din judeţul limitrofă Bacău.  

 
Total exploataţii agricole (numar) 1857 

Exploatații agricole care utilizează suprafaţa agricolă (numar) 1813 

Supafaţa agricolă utilizată (ha) 1823,25 

Supafaţa agricolă utilizată, ce revine in medie pe o exploatație  (ha) 0,98 

Supafaţa agricolă utilizată, ce revine in medie pe o exploatație  (ha) - Neamț 2,03 

 

Suprafaţa agricolă(ha) pe categorii de folosinţă   

Suprafaţa agricolă utilizată 1823,25 

Teren arabil 1185,66 

Grădini familiale 127,10 

Paşuni şi fâneţe 508,67 

Culturi permanente 1,82 

Suprafaţa agricolă neutilizată 11,33 

Suprafaţa împădurită 1,83 

Suprafeţe ocupate cu clădiri, curţi,drumuri,cariere etc 78,68 

Heleştee, iazuri, bălţi 0,00 

Suprafaţa totală a exploataţiei agricole 1915,09 
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Suprafaţa cultivată (hectare) cu cereale 992,91 

Culturi 

Grâu comun şi grâu spelt 114,35 

Orz şi orzoaică 53,56 

Ovăz 3,83 

Porumb 818,09 

Alte cereale 3,08 

 

 

 

Efective de animale (capete) pe specii 

Specii 

Bovine 371 

Ovine 1059 

Caprine 221 

Porcine 862 

Păsări 19872 

Cabaline 139 

Măgari şi catâri 2 

Iepuri de casă 105 

Familii de albine 100 
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Maşini şi echipamente agricole în proprietate (număr)  52 

Echipamente 
 folosite în  
agricultură 

Tractoare 12 

Motocultoare 0 

Pluguri pentru tractoare 10 

Cultivatoare mecanice 3 

Combinatoare 2 

Grape mecanice 5 

Semănători cu tracțiune mecanică 12 

Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte 1 

Maşini pentru erbicidat şi executat tratamente 4 

Combine autopropulsate - cereale 3 

Combine autopropulsate pentru recoltat furaje 0 

Motocositoare 0 

Alte mașini și echipamente agricole 0 

 

Suprafața arabilă / tractor (ha) 98,81 

Suprafața arabilă / tractor - Neamț (ha) 56,49 

Numărul de exploatații / număr de tractoare 154,75 

Numărul de exploatații / număr de echipamente Neamț 50,13 

 

13. TURISM ȘI AGROTURISM   

La nivelul localitatii Roznov oferta de servicii turistice este slabă, desi exista 
premizele fizice pentru obtinerea de venituri din astfel de activitati: 

- parcul dendrologic; 
- monumentele istorice si de arhitectura:  Biserica Sfantu Nicolae, 

Conacul Roznovanu, Beciurile Hanului Roznovanu 
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- cadrul natural cu zone de lunca si terasa care permite amenajari 
piscicole 

- datinile, obiceiurile, traditiile, mestesugurile populare locale care permit 
amenajarea unor muzee. 

Zona are un potential turistic destul de consistent legat de amenajarea unei 
zone de agrement in lunca Bistritei, coroborata cu parcul orasului in zona 
centrala de langa biserica Sfantu Nicolae si cu diverse pensiuni la marginea 
orasului si in satele Slobozia si Chintinici, pensiuni care sa fructifice cadrul 
natural.  

Unități de cazare 1 

Locuri in unitati de cazare 10 

Total locuri zile 3660 

Sosiri 145 

Innoptari 325 
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14. ANALIZA SWOT A ORAȘULUI ROZNOV, JUDEȚUL 

NEAMȚ 

Analiza SWOT globala pentru unitatea administrativ teritoriala Roznov 

Puncte tari Puncte slabe 

-  proximitatea geografica cu municipiul Piatra 
Neamt; 
- număr semnificativ de persoane cu studiile 
gimnaziale finalizate și studii profesionale și de 
ucenici finalizate; 
- disponibilitate de angajare în diferite meserii în 
funcție de motivarea personală; 
- dorința populației de a avea locuri de muncă pe 
teritoriul comunei sau în localitățile invecinate; 
- existența unor persoane pregătite și doritoare 
de a se constitui în grupuri de inițiativă, în 
vederea elaborării și implementării de proiecte 
cu finanțare externă; 
- relaționare satisfăcătoare în relațiile de  
vecinătate; 
- acces la DN Piatra Neamt - Bacau 
- acces usor la utilitati (apa, gaz metan) si 
costuri reduse pentru extinderea retelei; 
- fonduri atrase la bugetul UAT  prin  existența 
unor  agenti economici pe raza comunei 
- retea de invatamant bine structurata 
- numar mediu de salariati in activitati 
economice 
- pondere redusa a populatiei ocupate in 
agricultura 
- venituri destul de ridicate ale populatiei fata de 
alte localitati similare 
- existenta resurselor naturale 
- pondere echilibrata a piramidei populatie 
teren agricol favorabil culturilor 
- grad de poluare in scadere odata cu diminuarea 
activitatii industriale pe platforma Savinesti 
- localitatea este electrificata in totalitate 
- acces la reteaua de telefonie fixa 
- existenta unui efectiv crescut de animale in 
gospodarii; 
- Roznov este centrul economic al zonei de sud a 
judetului si aici se vor localiza diverse servicii (ex. 
sistem de colectare a deseurilor) pentru intreaga 
zona 

- dotare nesatisfacatoare in domeniul 
asistentei sociale si a sanatatii 
- baza materiala a educatiei si culturii este sub 
cerinte; 
- conditiile de locuit nu corespund 
standardelor; 
- dotare insuficienta a sectorului agricol – 
practicare a agriculturii de subzistenta 
- personal insuficient in cadrul Primariei 
- Resurse financiare scazute la dispozitia 
Primariei 
- Exista unele suprafete de teren neutilizabile fara 
investitii (zone inundabile si alunecari de teren) 
- Productivitate scazuta a muncii; 
- Insuficienta dezvoltare a activitatilor 
economice derulate de locuitorii localitatii 
- Dificultati in mentinerea populatiei tinere in 
localitate – migratie a fortei de munca tinere 
- Absenta unor dotari necesare pentru 
interventii in cazuri extreme 

 - număr relativ mare al pensionarilor precum și 
al persoanelor inactive;  

 scăderea natalității; 

 -adaptarea mai lentă a populației mature și 
vârstnice din localitate, la schimbările și 
provocările lumii actuale în general și la 
fenomenul mobilității și reconversiei 
profesionale, în special; 

 -migrarea persoanelor cu pregătire profesională, 
în special spre orase mai mari și în străinatate; 

 -capacitatea financiară relativ scazută a 
locuitorilor zonei; 

 -lipsa ONG-urilor cu obiect de activitate-
dezvoltarea serviciilor medicale și/sau sociale la 
nivel de comunitate; 

 - lipsa consilierii sistematice pentru accesarea de 
fonduri europene pentru rezolvarea problemelor 
comunității  
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- Roznovul este nod rutier pentru mai multe 
localitati din sudul judetului (Tazlau, 
Candesti, Rediu, Borlesti, Piatra Soimului)si există 
premisele pentru relansarea sa ca centru 
comercial pentru preluare produse agricole si 
animale, centru de reparatii utilaje agricole, 
distributie seminte etc. 
- Existenta unui potential turistic bazat pe 
mostenirea istorica, coroborat cu mediul 
geografic propice activitatilor de acest gen; 

Oportunități Riscuri 

- potential de crestere a activitatii economice 
datorita proximitatii cu municipiul Piatra Neamt; 
- existenta fondurilor structurale și de coeziune 
pentru modernizarea administratiei și întărirea 
capacității administative, pentru dezvoltare 
socială, coeziune economică etc.) 
- posibilitati de atragere a investitorilor datorita 
asezarii geografice propice inființării de depozite, 
silozuri, piețe agro-alimentare etc. 

 existența unor reglementări care stipulează 
acordarea de facilități angajatorilor care 
creează noi locuri de muncă pentru șomeri, 
persoane inactive, tineri absolvenți etc; 

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

 modificarea mentalității persoanelor 
disponibilizate, prin abordarea de atitudini 
active pe piața muncii (căutare a unui loc de 
muncă, reconversie profesională); 

 implicarea autorităților locale în 
problemele comunității, în vederea 
identificării de soluții financiare, materiale; 

 prezența preoților de sorginte creștin-
ortodoxă(aparteneța religioasă majoritară 
fiind de rit creștin-ortodox)  pentru 
informarea și coalizarea populației  

 dorința de implicare a populației 
îmbătrânite în activități de promovare a 
resurselor zonei prin participarea la 
elaborarea unui Rețetar de tratamente 
naturiste și a unei Cărți de bucate cu rețete 
tradiționale vechi 

 dorința APL de a pune la dispoziție spațiul și 
logistica necesară desfășurării oricăror 

-slaba competitivitate a agentilor economici de pe 
raza localitatii si necesitatea investitiilor pentru 
schimbarea 
tehnologiilor utilizate; 
- continuarea migrării populatiei tinere catre alte 
zone din țară și din străinătate; 
- existenta unor zone predispuse la dezastre 
naturale 
- lipsa de coeziune a masurilor de dezvoltare 
economica si sociala 
- imposibilitatea de a accesa finantari 
nerambursabile datorita absentei 
personalului calificat in domeniu 

 accentuarea procesului de îmbătrânire; 

 îmbolnăvirea populației datorată serviciilor 
socio-medicale slab reprezentate;  

 creșterea șomajului în rândul absolvenților de 
liceu; 

 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieței muncii, economiei 
locale și asistenței sociale în perspectivă; 

 estomparea tradițiilor locale odată cu 
trecerea timpului; 

 inexistența unor Centre de formare 
profesională pentru 
calificarea/recalificarea forței de muncă în 
domenii de activitate solicitate pe piața 
muncii locale; 
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inițiative de lucru care ar putea duce la 
creșterea nivelului de trai în comunitate; 

 dorința APL de a dezvolta parteneriate cu 
alte orase din Uniunea Europeană de tipul 
“înfrățirea localităților”     

 

 

Infrastructură 

Puncte tari Puncte slabe 

- apropierea geografica de municipiul Piatra 
Neamt, fapt ce necesita extindere a retelei de 
apa si gaz pe distante mici; 
- existenta DN Bacau Piatra Neamt pe raza 
localitatii; 
- existenta caii feroviare Bicaz Bacau pe raza 
localitatii; 
- existenta retelei de apa; 
- existenta conductei de gaz pe raza localitatii 
- implementarea unor lucrari de infrastructura 
stabilite prin Strategie de Dezvoltare Locala 
2007-2013 
- toate gospodariile sunt electrificate; 

- inexistenta unor cai de acces catre anumite zone 
ale orasului 
- capacitate scazuta a populatiei de a prelua 
costuri specifice de utilizare si intretinere a 
infrastructurii de utilități;  
 
 

Oportunități Riscuri 

- existenta pe raza comunei a unor resurse 
naturale care pot fi folosite ca materiale de 
constructii (nisip, pietris); 
- existenta unor fonduri de la guvern pentru 
modernizarea infrastructurii 
- existenta fondurilor structurale: Programul 
Operational Sectorial Mediu, POS Transport si PO 
Regional, si Programul National de Dezvoltare 
Rurala; 
- existenta resursă umană pe raza comunei care 
ar putea fi  pregatită pentru elaborarea unor 
cereri de finanțare,  dezvoltarea de programe și 
implemenarea proiectelor;   
- posibilitatea de a apela la specialisti si firme 
specializate in domeniul dezvoltarii 
Infrastructurii;  

-capacitate scazuta a autoritatilor locale de a 
finanta investitii mari in infrastructura; 
- posibilitati reduse de a asigura contribuția 
proprie în cadrul unor proiecte mari de 
infrastructura 
- insuficienta colaborare cu unitati 
administrativ teritoriale invecinate pentru 
promovarea unor proiecte de interes 
regional 
- capacitate scazuta a populatiei de a prelua 
costuri specifice de utilizare si intretinere a 
infrastructurii datorita de saraciei; 
- cadrul legislativ care mentine o structura de 
monopol pentru furnizarea anumitor servicii din 
infrastructura de utilitati; 

  

Protecția mediului  

Puncte tari Puncte slabe 

- resurse de apa potabila cantitativ si calitativ 
superioare  
- reducerea poluarii aerului, apei si solului dupa 
1990 ca urmare a diminuarii activitatii 

-inexistenta unui sistem de monitorizare al 
poluarii apei, aerului si solului; 
- panza freatica este foarte aproape de 
suprafata solului, ceea ce inlesneste 
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Industriale; 
- utilizarea la scara redusa a pesticidelor si 
ingrasamintelor in agricultura; 

poluarea apei; 
-inexistenta sistemului centralizat de 
alimentare cu apa care sa acopere toate 
gospodariile 
- populatia nu este informata si constientizata cu 
privire la importanța colectarii selective a 
deseurilor; 
- inexistenta unor actori locali interesati in 
parteneriate pentru protectia mediului 
- inexistenta la nivel local de specialisti care sa 
elaboreze proiecte de mediu;  
 

Oportunități Riscuri 

- existenta unor programe cu finantare 
externă orientate spre protectia 
mediului si a naturii; 
- cresterea interesului autoritatii locale in 
promovarea de parteneriate pentru protectia 
mediului 
- posiblitatea dezvoltarii de colaborari in 
domeniul protectiei mediului 
- restrangerea activitatii marilor poluatori 
- existenta POS Mediu 

-fenomene de suprapasunat, eroziune a 
solurilor, alunecari de teren, defrisari; 
- existenta unor zone predispuse la dezastre 
naturale: alunecari de teren si inundatii in lunca 
Bistritei 
- insuficienta fondurilor destinate protectiei 
mediului 
- depozitarea necontrolata a deseurilor de catre 
populatie 
- despaduriri necontrolate cu implicatii in 
generarea alunecarilor de teren 
- costurile mari ale proiectelor de mediu 
finantate prin fonduri structurale implica 
contribuții proprii mari pe care autoritatea locala 
nu le are la dispozitie 

  

Infrastructura pentru educație și cultură 

Puncte tari Puncte slabe 

- structura organizatorică a școlilor este 
corespunzatoare; 
- există un management responsabil cu implicare 
directă, pe toate planurile (administrativ, 
educativ, resurse, etc.); 
- comunicare formală, informală și nonformală 
bună; 
- monitorizarea activității de formare din școală 
este corespunzătoare, urmărește cunoașterea 
culturii organizaționale a școlii, corectitudinea 
activității și rezultatele efective ale formării 
personalului didactic; 
- aplicarea corectă şi creativă a curriculum-ului 
școlar; 
-existenta infrastructurii fizice pentru 
invatamant si cultura: scoli, camine culturale etc. 

- legislația în domeniu este în continuă schimbare 
și nu este adaptată la nevoile elevilor;  
- dispariția Școlilor de arte și meserii pentru 
meserii solicitate pe piața muncii;  
- politica educațională slabă de atragere a elevilor 
în unitatea noastră școlară (insuficientă implicare  
pentru creşterea imaginii şcolii; 
- familiile elevilor nu sunt implicate suficient în 
activitatea de educare a copiilor; 
- comunicare scăzută  între părinți-cadre didactice  
pentru motivarea elevilor în îmbunătățirea 
situației școlare; 
- implicarea scăzută a părinților ca urmare a 
degradării statutului școlii(școala este privită ca 
sursă de venit și nu ca factor educațional); 
- lipsa de încredere a părinților în capacitatea 
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- grad ridicat de scolarizare la nivelul localitatii 
- existenta licelui pe teritoriul localitatii 
- existenta personalului calificat in domeniul 
educatiei; 
- existenta dotarilor minime de funcționare; 

școlii de a oferi prin educație succesul elevului în 
plan profesional     
Resurse umane 
- starea motivațională a cadrelor didactice și a 
elevilor este scăzută; 
- stare materială precară şi nivel scăzut de cultură 
şi instruire al unor familii; 
- existența unor elevi cu probleme de adaptare;  
- cu toate că școala are o valoare de piață bună 
sunt înregistrate cazuri de migrare a elevilor spre 
oraș; 
- accesul dificil, din punct de vedere material, la 
activitățile de perfecționare didactică; 
- fonduri insuficiente/ inexistente pentru 
premierea performanței școlare a elevilor 
- infrastructura fizica si de utilitati nu 
corespunde standardelor; 
- cladirile scolilor si a caminelor culturale necesita 
lucrari de reabilitare si modernizare; 

Oportunități Riscuri 

-finanțări guvernamentale pentru invatamant si 
cultura (program de reabilitare a caminelor 
culturale prin Ministerul Culturii, program de 
reabilitare a scolilor prin ministerul Educatiei, 
fonduri AFCN); 
- o bună colaboare cu I.S.J.; C.C.D., CJRAE;  
- existența Programului Guvernamental de 
acordare a unor produse lactate și de panificație 
„Cornul și laptele”; 
- existența programului de acordare de rechizite 
școlare gratuite; 
- infuzia de resurse financiare în școală pentru 
manuale școlare, reparații curente și capitale; 
- disponibilitatea unor instituţii de a veni în 
sprijinul şcolii; 
- organizarea unor evenimente/tabere tematice;   
- elevii și familiile acestora pot fi pregătiti pentru 
schimbarea modului de abordare a procesului 
instructiv – educativ; 
- varietatea cursurilor de perfecţionare şi 
formare continuă oferite de CCD; 
- dorinţa pentru schimburi de experienţă 
bilaterale şi pentru acţiuni organizate în 
parteneriat; 
- școala oferă un grad sporit de siguranță elevilor; 
- posibilitatea înființării unor ateliere de arte și 

- fluctuația cadrelor didactice din învățământul 
secundar inferior; 
- incoerența politicilor educaționale la nivel 
național; 
- lipsa unor politici educaționale consecvente cu 
ținte și strategii clare care să fie urmărite 
indiferent de apartenența decidenților politici 
aflați la guvernare;  
- eliminarea ajutorului financiar pentru 
achiziționarea de materiale necesare cadrelor 
didactice (100 E); 
- motivarea morală și salarială slabă nu ajută 
cadrul didactic în activitate; 
- programe școlare prea încărcate; 
- formarea inițială a cadrelor didactice este 
deficitară; 
- există o constrăngere a cadrelor didactice de a 
acorda note mult mai bune care nu reflectă 
nivelul de cunoștințe real al elevului;  
- scăderea nivelului de trai  (elevi, profesori, 
părinți); 
- eliminarea fondurilor de premiere și stimulare; 
- creșterea numărului de șomeri în rândul 
părinților; 
- dispariția posturilor datorită creșterii numărului 
de elevi la clasă; 
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meserii; 
- dorința APL de a dezvolta parteneriate cu alte 
comune din Uniunea Europeană de tipul 
“înfrățirea localităților”     

- lipsa de experiență și de sprijin privind 
elaborarea de proiecte de finanțare;  
- prea multă birocrație în accesarea fondurilor 
naționale și europene. 
- slaba motivație a elevilor pentru învățătură; 
- prea mulți elevi sunt rămași în grija bunicilor și 
altor rude datorită faptului că părinții sunt plecați 
la lucru în străinatate; 
- migrația copiilor de grădiniță spre oraș la grupe 
cu program prelungit; 
- impactul nociv a unor emisiuni TV asupra 
psihicului elevilor; 
- popularizarea prin emisiunile TV a subculturii și a 
nonvalorilor; 

  

Sănătate și Asistență Socială 

Puncte tari Puncte slabe 

-existenta personalului calificat pentru furnizarea 
de servicii in domeniul sanatatii 
- existenta infrastructurii pentru furnizarea de 
servicii medicale; 
- proximitatea geografica cu municipiul Piatra 
Neamt; 
- acces direct la informatii datorita liniilor de 
comunicatii existente; 
- existenta unor comunități care pot fi implicate 
in activitati sociale; 

- inexistenta practica a unui serviciu de asistenta 
sociala la nivelul comunei; 
- absenta actorilor locali capabili sa presteze sau 
sa preia servicii sociale 
- fonduri reduse la nivel local pentru servicii 
sociale 
- dotarea materiala in domeniu este veche si 
insuficienta 
- absenta personalului in domeniu serviciilor 
sociale; 
- existenta unei categorii numeroase de persoane 
aflate in situatie de risc social 
- Lipsa de spatii adecvate si a dotarilor 
- Lipsa unor centre sociale 
- Existenta unor comunitati importante de romi 
care necesita dezvoltarea unor programe axate pe 
servicii educaționale si  servicii sociale specifice  

Oportunități Riscuri 

-posibilitatea ca infrastructura sociala existenta 
(camine culturale) sa serveasca ca spatii pentru 
furnizarea de servicii sociale in urma derulării 
unor lucrări de reabilitare si modernizare; 
- oportunitati de finantare nerambursabila prin 
fonduri guvernamentale si prin fonduri 
structurale  

-neindeplinirea standardelor in domeniul 
sanatatii si al asistentei sociale; 
- slaba capacitate de absorbtie a fondurilor 
existente la nivel de guvern sau a fondurilor UE 
datorita absentei din structura administrativa a 
specialistilor si a consultantei in domeniu 

  

Administrație locală 

Puncte tari Puncte slabe 

- 76% din posturile APL sunt ocupate de - 16% din posturilor aprobate de A.N.F.P pentru 
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functionari cu vechime si experienta in munca 
demonstrata prin gradul profesional-superior 
respectiv principal 
- existenta programelor de pregatire a 
salariatilor din administrațiapublică locală  
- existenta infrastructurii fizice - sediu 

buna funcționare a APL nu sunt ocupate   
- ciclurile electorale perturba uneori 
functionarea administratiei locale 

Oportunități Riscuri 

- deblocarea posturilor vacante  
- oportunitati de modernizare a administratiei: 
PO Dezvoltarea capacitatii administrative; 
- participarea la evenimente si programe 
regionale, multiregionale si nationale ocazionate 
de dorința de modernizare si regandire a 
practicilor administrative;  
- regandirea procedurilor operationale de lucru si 
adaptarea acestora in functie de indicatorii de 
performanță din administrație;   
 

- schimbari legislative dese pentru care nu există 
suficient suport de tip help desk pentru 
implementarea la timp a normelor acestora;   
- ciclurile electorale perturba uneori 
functionarea administratiei locale; 
 

  

Dezvoltare economică 

Puncte tari Puncte slabe 

- capacitate de prelucrare a materiilor prime; 
- existența forței de muncă disponibilă în 
localitate;  
-existența un număr de agenți economici 
înregistrați care își au sediul sau punctele de 
lucru pe teritorilul orasului; 
-existența resurselor importante care ar putea 
fi exploatate: pietriș, teren agricol etc.;  
-tradiții antreprenoriale pentru prelucrarea 
lemnului, dogărit și  confecții; 
- existenta spiritului antreprenorial datorat 
istoricului legat de zona mestesugareasca; 
- nivelul veniturilor populatiei este mai mare fata 
de alte zone similare datorita slujbei pe 
platforma industriala si gospodariei particulare in 
mod simultan; 
- apropierea de Piatra Neamt si angajarea in 
municipiu dau o mobilitate si un spirit 
antreprenorial sporit fata de alte comunitati 
- localizarea unor afaceri pe traseul DN Bacau 
Piatra Neamt 
- apropierea de municipiu constituie un punct 
forte pentru potentiali investitori 
- existenta depozitelor de materiale de 
constructii pe raza orasului 

-numar scazut de IMM-uri la nivel 
local; 
- nu exista activitate turistica si 
agroturistica; 
- parteneriatul public – privat este slab 
dezvoltat 
- lipsa informatiei in domeniu: oportunitati de 
finantare, juridc etc. 
- nesiguranta mediului de afaceri; 
- alinierea la normele europene implica 
costuri suplimentare ceea ce poate conduce la 
falimentul unor agenți economici;  
- promovare insuficienta a potentialul de 
dezvoltare economica a zonei;  
- parc agricol redus si imbatranit 
- exploatatii agricole pe loturi cu suprafata 
mica 
- lipsa mentalitatii de asociere in agricultura;  
- lipsa de diversitate a domeniilor de 
activitate(absența serviciilor)  
- număr redus al persoanelor pregătite pentru 
diferite meserii (comerț, servicii, construcții, 
turism) prin cursuri de calificare/recalificare 
specializare; 
- forță de muncă nespecializată și cu mentalități 
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- existenta unui numar important de animale in 
gospodariile populatiei 
- structura populatiei pe grupe de varsta este 
echilibrata, comparativ cu alte localitati din 
mediul rural unde tinerii au plecat spre orase 
- cadru natural propice pentru dezvoltarea de 
activitati economice – inclusiv turism 
-existenta unor obiective istorice pe baza 
carora pe care se pot elabora oferte turistice 
- solurile si clima se preteaza la activitati 
agricole cu productivitate ridicata; 

neadaptate noilor cerințe ale pieței muncii; 
- interes scăzut al agenților economici locali 
pentru formarea profesională a angajaților; 
- număr redus al investitorilor străini în 
localitate; 
- strategie neperformantă la nivelul orasului 
Roznov  în ceea ce privește stimularea inființării  
de IMM-uri având ca rezultat nivelul redus de 
dezvoltare al acestui sector; 
- oferta redusa a locurilor de muncă pe piața 
locală; 
- experiență redusă/ lipsă de experiență a 
agenților economici locali, în domenii de 
actualitate pentru afaceri - marketing și 
management; 
- promovarea necorespunzătoare a produselor  
tradiționale (alimentare, mic mobilier, 
împletituri, cuverturi și carpete, haine de port 
popular ș.a.); 
- insuficienta  procesare locală a produselor 
vegetale și animale; 
- lipsa de motivare de a se angaja a celor care 
primesc VMG; 
- lipsa de protecționism a produselor locale; 
- scăderea constantă a cererii și ofertei de 
servicii în plan local;  
- nu există inițiative de revigorare a 
mesteșugurilor tradiționale; 
- dificultăți întâmpinate în inițiativele de 
asociere  dintre producătorii locali; 
- nr. nesemnificativ al Asociațiilor/ONG-urilor; 
 

Oportunități Riscuri 

-posibilitatea atragerii de investitori datorita 
pozitionarii geografice 
- existenta fondurilor structurale: POS 
Cresterea Competitivitatii Economice si 
Dezvoltare Rurala 
- posibilitatea dezvoltarii mediului de afaceri prin 
construirea unui parc industrial si a unui 
incubator de afaceri 
- facilitati acordate de stat in domeniul agricol si 
zootehnic: subventii, etc. 
- neutilizarea intensiva a ingrasamintelor 
chimice a permis pastrarea calitatii solului; 
- diversificarea activităților economice, în special 
în sectorul serviciilor; 

- inexistenta fortei de munca calificate 
- competitivitate economica slab dezvoltata;  
- slaba informare si pregatire a persoanelor care 
doresc sa-si deschida o afacere pe plan local cu 
privire la managementul afacerii, surse financiare 
existente pentru infiintarea si dezvoltarea afacerii, 
insuficienta cunoastere a legislatiei din domeniul 
fiscal si a muncii 
- frecvența ridicata a modificarilor  legislative in 
domeniul fiscal 
- instabilitate legislativă, modificarea frecventă a 
legislației economice;   
- adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților 
economici și a forței de muncă; 
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-  existența de terenuri proprietate publică 
disponibile concesionării; 
- oportunități în înființarea de structuri de 
consultanță/ informare privind sistemele/ 
mecanismele de finanțare și creditare a 
sectorului economic; 
- promovarea și stimularea agenților agricoli în 
scopul exploatării intensive a terenurilor; 
- utilizarea tehnologiilor performante; 
- valorificarea terenurilor agricole degradate şi 
nevaloroase; 
- cooperare între producătorii agricoli locali și 
agenți economici activi în domeniul industriei 
alimentare; 
- posibilitatea înființării de entități de economie 
socială (fermă zootehnică și/ sau de legume, 
atelier croitorie, brutărie etc.); 
- centru prelucrare (uscare, ambalare)  și 
desfacere plante medicinale; 
- înființare culturi plante medicinale (cătină, 
măceș, soc, păducel, salcâm, roiniță, etc); 
- dorința APL de a dezvolta parteneriate cu alte 
orase din Uniunea Europeană de tipul “înfrățirea 
localităților”     

- capacitate redusă de susținere financiară a 
modernizării;  
- invadarea pieței interne cu produse agricole ale 
țărilor beneficiare a unor fonduri substanțiale ale 
UE în ceea ce privește susținerea sectorului 
agricol; 
- condițiile UE dificil a fi îndeplinite de către 
agenții economici autohtoni, aspect care face ca, 
pentru majoritatea producătorilor agricoli din 
România, piața UE să fie inaccesibilă; 
- insuficientă pregătire în vederea accesării 
Fondurilor Structurale și de Coeziune; 
- fonduri străine pentru investiții, relativ scăzute 
în raport cu necesarul; 
- munca sezonieră în care este activă majoritatea 
populației, se desfașoară în special în 
anotimpurile de primăvară și toamnă; 
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CAPITOLUL IV. RAPORTUL SONDĂRII OPINIEI PUBLICE 
PRIN INTERMEDIUL CHESTIONARULUI DE OPINIE 

 
1. ASPECTE METODOLOGICE  
2. REZULTATE: ASPECTE GENERALE 
3. REZULTATE: ASPECTE PARTICULARE (DOTARE TEHNICO-

EDILITARĂ, SERVICII SOCIALE ȘI MEDICALE, ÎNVĂȚĂMÂNT, 

PETRECEREA TIMPULUI LIBER) 
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1. ASPECTE METODOLOGICE 

 
Tip studiu: primar cantitativ, faţă în faţă.  
Universul cercetării: locuitorii orașului Roznov cu vârsta de cel puţin 18 ani  
Eşantion: probabilistic, stratificat;  
Criterii de stratificare: zona în care îşi are domiciliul persoana (Roznov, 

Chintinici, Slobozia).  
 
Eşantionare  
Unitate de eşantionare – gospodăria;  

Cadrul de eşantionare – bază de date cu situaţia numărului de gospodării 

pentru fiecare stradă (respectiv blocuri şi numărul de apartamente); 

Procedura eşantionare:  
 selecţie aleatoare a străzilor din cadrul fiecărei localități componente 

 selecţie aleatoare a gospodăriilor pe bază de pas de numărare – fiecare a 
3-a gospodărie; 

 selecţia respondentului din cadrul gospodăriei – persoana care îşi 

sărbătoreşte prima ziua de naştere;  

Volumul eşantionului: Volum proiectat 650 persoane; volum realizat 689 
persoane.  

Reprezentativitate: eşantionul rezultat este reprezentativ pentru populaţia 

orașului Roznov cu vârsta de peste 18 ani, eroarea maximă de 

reprezentativitate: 3,6%, la un nivel de încredere în rezultate de 95%. Valorile 
prezentate în cadrul studiului reprezintă datele culese din teren. Nu s-au 
realizat ponderări.  

Perioada de colectare a datelor: 5 -18 mai 2014. 

Instrumentul de culegere a datelor: chestionar. Acesta a avut o structură 

modulară urmărind mai multe dimensiuni ale cercetării. Chestionarul a 

conținut atât întrebări închise cât și întrebări deschise.  
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Caracteristici socio-demografice ale respondenților 

 Sex 

 

 Studii  

 

 Ocupația actuală 

 

 Categorii vârstă 

 

49,5% 
50,5% 

Masculin

Feminin

2,5% 
11,2% 

21,4% 
32,9% 

24,2% 
2,9% 

4,9% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

fara educatie
primar(1-4 clase)

gimnazial(5-8 clase)
scoala profesionala

liceu (9-12 clase)
scoala postliceala/maistri

superioare

1,7% 
29,8% 

3,4% 
1,7% 

0,2% 
4,5% 

39,7% 
16,8% 

2,3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

patron/liber profesionist

agricultor

elev/student

pensionar

alta ocupatie

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

18 - 30 ani 31 - 40 ani 41 - 50 ani 51 - 65 ani pest 65 ani

5,2 

15,2 

21,4 

34,6 

23,5 
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2. ASPECTE GENERALE 

 
1. Cât de mulțumit sunteți în general de felul în care trăiți? 

Aproximativ 18% dintre respondenți se declară foarte mulțumiți și 

mulțumiți de nivelul de trai actual, iar 42% nu sunt nici mulțumiți, nici 

nemulțumiți. 
Cei care se declară  nemulțumiți sau foarte nemulțumiți față de nivelul 

de trai reprezintă aproximativ 40% dintre respondenți. 

 

Cei mai nemulţumiţi de felul în care trăiesc sunt locuitorii din Chintinici 

(56,9%), urmați de cei din localitatea Roznov (51,3%) în timp ce doar 

16,5% din respondenții din Slobozia se declară nemulțumiți față de nivelul 

de trai.   

 
 

0,31% 

4,00% 

36,31% 

42,00% 

16,62% 

0,77% 

NS/NR

foarte nemulțumit 

nemulțumit 

nici, nici

mulțumit 

foarte mulțumit 

 Cat de mulțumit(ă) sunteți în general de felul în care trăiți? 

Localitate 

Mulțumirea față de nivelul de trai Total 

NS/NR foarte 

nemultumit 

nemultumit nici,nici  multumit foarte 

multumit 

Roznov ,6% 6,8% 44,5% 30,6% 16,7% ,8% 100,0% 

Chintinici  2,5% 54,4% 22,8% 20,3%  100,0% 

Slobozia   16,5% 67,4% 15,1% ,9% 100,0% 

Total ,3% 4,0% 36,3% 42,0% 16,6% ,8% 100,0% 
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2. Cum credeți că veți trăi peste un an? 

Aproximativ 40% dintre cetăţenii orașului Roznov intervievaţi sunt 

neîncrezători cu privire la viitor, apreciind că peste un an vor trăi mai rău sau 

cu mult mai rău.   

Cei care sunt optimiști cu privire la viitor, apreciind că peste un an vor trăi 

mai bine sau mult mai bine, reprezintă aproximativ 9% dintre respondenţi. 

 

Se observă că există un grad ridicat  de pesimism în toate localitățile 

componente ale orașului.  Cei mai neîncrezători sunt locuitorii din Roznov – 
aproximativ 45% dintre aceştia apreciind că peste un an vor trăi mai rău, iar la 

polul opus se află locuitorii din Chintinici (17,9% apreciază că vor trăi mai 

bine peste un an) .  

Localitate 

Cum credeți că veți trăi peste un an  Total 

NS/NR Mult mai 

rau 

Mai rau la fel Mai 

bine 

Mult mai 

bine 

Roznov ,6% 6,2% 39,1% 43,6% 9,9% ,6% 100,0% 

Chintinici  1,3% 28,2% 52,6% 17,9%  100,0% 

Slobozia  1,4% 35,5% 60,4% 2,8%  100,0% 

Total ,3% 4,0% 36,6% 50,3% 8,5% ,3% 100,0% 

 

 

 

0,30% 
4,00% 

36,60% 

50,30% 

8,50% 

0,30% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NS/NR mult mai rău mai rău la fel mai bine mult mai bine

Cum credeți că veți trăi peste un an?  
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3. În general, cât de mulţumit(ă) sunteţi de...? 
  Per ansamblu, respondenţii  au o poziție neutră atunci când vine vorba 

de gradul de mulțumire cu privire la orașul sau zona în care trăiesc. Totuși se 

observă că există un grad mai mare de mulțumire cu privire la zona în care 

trăiesc ( aproximativ 30% din respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți) 

față de orașul de domiciliu ( aprozimativ 27% sunt mulțumiți și foarte 

mulțumiți). Această diferență se reflectă și în gradul de nemulțumire. 

 

 Cei mai nemulţumiţi de oraşul în care locuiesc se declară respondenţii 

din Chintinici (46% nemulţumiţi și foarte nemulțumiți) și Roznov (40,3% 
nemulțumiți și foarte nemulțumiți)  în timp ce doar aproximativ 10% din 

locuitorii domiciliați în Slobozia își exprimă nemulțumirea.  
 

 
 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

zona în care trăiți 

orașul în care trăiți 

3,38 

2,92 

6,15 

4,92 

23,38 

25,23 

35,38 

40,00 

28,77 

26,31 

2,92 

0,62 

NS/NR foarte nemulțumit nemulțumit nici, nici mulțumit foarte mulțumit 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Roznov

Chintinici

Slobozia

8,8% 

1,3% 

,5% 

31,5% 

44,9% 

10,3% 

30,6% 

21,8% 

65,3% 

27,9% 

32,1% 

23,9% 

1,2% 

Cât de mulțumiți sunteți de orașul în care trăiți? 

Foarte nemultumit Nemultumit nici multumit,nici nemultumit Multumit Foarte multumit
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 Când este vorba despre zona în care locuiesc,  locuitorii din Chintinici 
sunt în aproape în egală măsură nemulțumiți (38,4% nemulţumiţi și foarte 

nemulțumiți ) și mulțumiți ( 44,9% mulțumiți și foarte mulțumiți).   
 Aproximativ 37% din locuitorii din Roznov se declară nemulțumiți și 

foarte nemulțumiți de zona în care locuiesc, în timp ce peste o treime dintre 

aceștia (35,5%) se declară mulțumiți și foarte mulțumiți.  Mai mult de jumate 
din locuitorii Sloboziei au o poziție neutră când vine vorba de zona în care 

locuiesc și doar aproximativ 24% declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți. 
 

 

 
4. Care consideraţi că sunt cele mai importante probleme ale oraşului 

Roznov?  

 
 

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Roznov

Chintinici

Slobozia

10,1% 

5,1% 

,9% 

27,2% 

33,3% 

16,0% 

27,2% 

16,7% 

59,0% 

30,8% 

42,3% 

23,6% 

4,7% 

2,6% 

,5% 

Cât de mulțumiți sunteți de zona în care trăiți? 

Foarte nemultumit Nemultumit nici multumit,nici nemultumit Multumit Foarte multumit
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Infrastructura utilitati: apa, canalizare, gaz metan
Infrastructura de drumuri si strazi

Curatenie si ordine publica
altele

Locuri de munca
infrastructura mediu (amenajare curs ape, poduri, etc.)

Administratia publica locala
Servicii medicale

Parcuri, spatii verzi, spatii recreere
Centre culturale si divertisment

Serviciile sociale
Locuinte pentru tineri

70,5% 
56,5% 

19,3% 
18,4% 

15,9% 
12,7% 
12,0% 

6,6% 
4,2% 
3,9% 

,6% 
,5% 

Principalele probleme identificate de către respondenţi  
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 Infrastructura de utilități (incluzând rețeaua de apă, canalizare și gaz 

metan) este considerată a fi una dintre principalele probleme de către 

aproximativ 75,5% dintre respondenţi. Au fost indicate ca principale 

probleme:  lipsa canalizării sau funcționarea defectuasă a acesteia (toate trei 
localitățile), lipsa rețelei de gaz metan (toate trei localitățile) dar și lipsa rețelei 

de apă potabilă ( Roznov și Slobozia).  
Cea de a doua poziţie este ocupată de infrastructura de drumuri și 

străzi, considerată a fi una dintre principalele probleme de către aproximativ 

56,5% dintre respondenţi. Au fost nominalizate starea tehnică 

necorepunzătoare a drumurilor (”străzi pline de gropi”), lipsa trotuarelor şi 

aleilor,  necesitatea asfaltării drumurilor, inclusiv a celor din cartierele 

mărginaşe, necesitatea realizării/desfundării șanțurilor pentru scurgerea apei 
etc. 

Problemele legate de curățenie și ordine publică  sunt menționate de 

19,3% din respondenți și sunt cu preponderență menționate de persoanele 

domiciliate în Roznov și a Slobozia. Cele mai importante probleme 
menționate:  lipsa curățeniei, problema câinilor vagabonzi, ineficiența poliției 

locale (menționată mai ales în loc. Slobozia), furturile etc. 
 

 
 

Locuinte pentru tineri

Serviciile sociale

infrastructura mediu (amenajare curs ape, poduri,…

Centre culturale si divertisment

Parcuri, spatii verzi, spatii recreere

Servicii medicale

Administratia publica locala

Locuri de munca

altele

Curatenie si ordine publica

Infrastructura de drumuri si strazi

Infrastructura utilitati: apa, canalizare, gaz metan

,6% 

,9% 

3,4% 

4,5% 

6,3% 

9,1% 

13,6% 

13,6% 

20,7% 

23,9% 

54,3% 

72,4% 

loc. Roznov 
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Dacă, în genere, în localitățile Roznov și Chintinici structura 

problemelor menționate sunt asemănătoare ca frecvență de menționare, o 

particularitate o prezintă loc. Slobozia prin menționarea problemelor legate de 

infrastructura de mediu de către 31,8% din persoanele intervievate din 

această localitate. Principalele  probleme menționate în această categorie: 

inundații produse de canalul Cracău (realizare poduri, regularizare, deversare), 

problema gropii de gunoi, statia de epurare.   
 

 
 

Una din problemele des menționate (încadrată la categoria „altele”) în toate 

localitățile (dar mai ales în Roznov și Slobozia) este ”problema romilor”.  

 

infrastructura mediu (amenajare curs ape,…

Servicii medicale

Curatenie si ordine publica

altele

Administratia publica locala

Locuri de munca

Infrastructura utilitati: apa, canalizare, gaz metan

Infrastructura de drumuri si strazi

1,3% 

3,8% 

6,3% 

11,4% 

13,9% 

13,9% 

63,3% 

78,5% 
Loc. Chintinici 

Locuinte pentru tineri

Serviciile sociale

Parcuri, spatii verzi, spatii recreere

Servicii medicale

Centre culturale si divertisment

Administratia publica locala

Curatenie si ordine publica

altele

Locuri de munca

infrastructura mediu (amenajare curs ape,…

Infrastructura de drumuri si strazi

Infrastructura utilitati: apa, canalizare, gaz metan

,5% 

,5% 

2,3% 

3,7% 

4,1% 

8,8% 

16,6% 

17,1% 

20,3% 

31,8% 

52,1% 

70,0% 

Loc. Slobozia 
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5. Care consideraţi că sunt cele mai importante aspecte pozitive?  
 

Existența parcului din Roznov este aspectul pozitiv cel mai frecvent 
menționat (24,5%). Alte aspecte pozitive (24%) menționate frecvent sunt 
legate de anumite oportunități economice (existența magazinelor/centrelor 

comerciale, a industriei) sau de resurse naturale (terenuri agricole  fertile) și 

umane .   

   
De asemenea, în cadrul serviciilor sociale (12,6%) este des menționat ca un 

lucru pozitiv înființarea azilului. Se observă că aspecte cum ar fi infrastructura 

de utilități, curățenia și ordinea publică. sunt indicate de respondenţi atât ca 

aspecte pozitive cât şi printre principalele probleme. Aceasta indică faptul că 

cetăţenii apreciază în mod pozitiv progresele, realizările privind aceste aspecte 

dar că este necesar ca aceste iniţiative să fie continuate pentru rezolvarea 

problemelor semnalizate de cetăţeni.  
Un lucru problematic  este numărul mare de refuzuri de a răspunde la 

această întrebare, multe din acestea fiind motivate prin faptul că :” nu am 

nimic de menționat/ nu găsesc niciun aspect pozitiv”.  Acest lucru indică o 

doză mare de nemulțumire cu privire la problemele existente menționate de 

cetățeni. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Locuinte pentru tineri

Locuri de munca

transpport public

Administratia publica locala

piete

Infrastructura de drumuri si strazi

Servicii medicale

Curatenie si ordine publica

Centre culturale si divertisment

iluminat public

Infrastructura utilitati: apa, canalizare, gaz…

Serviciile sociale

altele

Parcuri, spatii verzi, spatii recreere

NS/NR

,2% 
,6% 
1,8% 
2,2% 

5,1% 
5,5% 
6,0% 
6,9% 
7,2% 
8,3% 
8,6% 

12,6% 
24,0% 
24,5% 

89,4% 
Care consideraţi că sunt cele mai importante aspecte pozitive?  
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6. Care consideraţi că sunt cele mai importante trei resurse care să 

sprijine dezvoltarea viitoare a orașului Roznov?  

 
Principalele resurse care să sprijine dezvoltarea viitoare a orașului Roznov 

sunt, în opinia cetăţenilor: resursele naturale (păduri, parcul dendrologic, 

terenuri agricole)  nominalizate de aproape 40% dintre respondenţi, 

infrastructura industrială, nominalizat de către 16% dintre respondenţi, forţa de 

muncă disponibilă, nominalizată de aproximativ 13% dintre respondenţi . 
 

 
 
Alte resurse/oportunităţi de dezvoltare indicate de respondenţi(30%) sunt: 

accesarea fondurilor comunitare, atragerea investițiilor private, dezvoltarea 

industriei, dezvoltarea sectorului serviciilor, agricultura etc. 
 

7. Care consideraţi că sunt cele mai importante trei dezavantaje care 

împiedică  dezvoltarea orașului?  
 

Principalele dezavantaje care impiedică dezvoltarea orașului a orașului Roznov 

sunt, în opinia cetăţenilor: ineficiența administrației publice locale (impozite 
mari, lipsă de organizare, dezinteres, lipsa unei strategii, lipsa 

profesionalismului și a competenței funcționarilor de la nivelul administrativ 

local, corupție etc.) nominalizată de peste 40% din respondenți, lipsa 
dezvoltării economice menționată de 16% din respondenți, lipsa finanțării 
sau a bugetului foarte mic al orașului (14% din respondenți) și lipsa 
infrastructurii, menționată de 13% din respondenți. 
 

39% 

30% 

16% 

13% 

2% 

resurse naturale - terenuri agricole, paduri

altele

infrastructura industriala

resurse umane

infrastructura
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Alte dezavantaje menționate: scăderea populației, migrația forței de muncă, 

lipsa sprijinului politic de la nivel județean și central, etc. 
 

8. În opinia dvs. care consideraţi că ar trebui să fie direcţia de 

dezvoltare a oraşului? 
Cetăţenii orașului Roznov consideră că principalele direcţii de dezvoltare a 

oraşului ar trebui să fie agricultura (54%), industria (30%) şi comerțul (10%).  
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16% 

15% 

14% 

13% 

administratie publica (organizare, dezinteres, etc)

altele

dezvoltare economica

lipsa finantarii

infrastructura

54% 
30% 

10% 
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alt domeniu
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3. ASPECTE PARTICULARE (DOTARE TEHNICO-EDILITARĂ, 

SERVICII SOCIALE ȘI MEDICALE, ÎNVĂȚĂMÂNT, 
PETRECEREA TIMPULUI LIBER) 

 
1. Cum apreciati situația orașului din prisma…. 

 

Respondenții apreciază în mod pozitiv transportul public (95,2%),  
situația grădinițelor, școlilor și creșelor (79,4%), situația magazinelor 
agroalimentare (70,8%) și a restaurantelor, teraselor și barurilor (82,5%). 
La polul opus, cu aprecieri preponderent negative se situează situația 

serviciului de canalizare (64,6%), situația zonelor de agrement (46,2%) și a 

locurilor de joacă pentru copii (43,1%). 

2. Gradul de mulțumire cu privire (1 - foarte nemulțumit / 10 –foarte 
mulțumit) 
 

 
 

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

curatenie
sigurantei

calitatea apei furnizate
serviciilor de canalizare
spatiilor verzi si parcuri

locurilor de joaca pentru copii
restaurantelor, teraselor,baruri
gradinitelor,creselor si scolilor

mag. Agroalimentare
zonelor de agrement
transportului public

foarte proasta proasta nici proasta, nici buna buna foarte buna

Roznov

Chintinici

Slobozia

Grad de mulțumire utilități(apa/canalizare/gaz) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Se observă o nemulțumire generală cu privire la utilități. Raportat la localitatea 

de domiciliu cele mai mici note sunt acordate de locuitorii din Roznov și 

Slobozia în timp ce locuitorii din Chintinici acordă note relativ mari. 
 

 
 
În ceea ce privește infrastructura de drumuri și străzi se observă o nemulțumire 

generală a locuitorilor din Slobozia, care acordă preponderent note sub 5.  
 

 
 

Gradul de mulțumire cu privire la situația aleelor și trotoarelor este notată 

preponderent negativ, cu scoruri foarte mici în Slobozia. 
 

 
 

Iluminatul public este apreciat pozitiv de toți respondenții care acordă în mod 

frecvent note peste 7.  

Roznov

Chintinici

Slobozia

Grad de mulțumire infrastructură drumuri și străzi  
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Roznov

Chintinici

Slobozia

Grad de mulțumire alee și trotuare 
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



 106 

3. Cea mai importantă problemă a infrastructurii… 
 

 

Atunci când se referă la infrastuctură și la problemele ei în general 

38,46% din respondenți apreciază că cea mai importantă problemă o reprezintă 

infrastructura de drumuri ( asfaltare, reparare și reabilitare străzi). În aceeași 

categorie a infrastructurii de drumuri, dar menționate cu o frecvență mai 

redusă o comstiue lipsa șanțurilor de scurgere (aprox. 1%).  

Cea de-a doua problemă menționată frecvent este cea a insfrastucturii 
de utilități (apa, canalizare și gaz metan), un procent important (22,31%) 
menționând această problemă. În aceeași categorie, dar menționate separat, 

intră canalizarea (5,8%) și gazul metan(3,54%) astfel încât peste o treime din 

persoanele intervievate (31,65%) pun pe primul loc problema utilităților.  

Cea de-a treia problemă menționată de un număr mare de respondenți 

este cea a lipsei trotuarelor (11,85%) și cele mai multe persoane care 

menționează această problemă sunt din localitatea Roznov (7,69%).  

Alte probleme menționate cu o frecvență mai redusă sunt: neimplicarea 

primarului/primăriei, regularizare/amenajare Cracău, pod peste Bistrita și 

Cracau, lipsa aleilor, lipsa iluminatului public pe străzile lăturalnice, lipsa 

dezvoltării economice, lipsa de fonduri pentru realizarea proiectelor de 

infrastructura, stația de epurare, lipsa de treceri pentru pietoni, etc.  
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Deși persoanele intervievate menționează aproape aceleași probleme 

indiferent de zona în care trăiesc există totuși diferențe care țin de 

specificitatea fiecărei localități (ex: problemele regularizării Cracaului sau 

podurilor peste Bistrita si Cracau) de la o localitate la alta. 

 Localitate 
Total 

 Roznov Chintinici Slobozia 

infrastructura drumuri 17,38% 8,46% 12,62% 38,46% 

infrastructura utilitati 8,46% 0,15% 13,69% 22,31% 

trotuare 7,69% 1,23% 2,92% 11,85% 

canalizare 2,77% 0,31% 2,00% 5,08% 

gaz metan 3,23%   0,31% 3,54% 

altele 1,38%     1,38% 

nu se implica primarul 1,08%     1,08% 

pod Bistrita 0,77% 0,15%   0,92% 

santuri scurgere strazi   0,62% 0,31% 0,92% 

pod / amenajare Cracau   0,15% 0,46% 0,62% 

NS/NR 11,54% 1,08% 1,23% 13,85% 

 

4. Cât de mulțumit sunteți de… 
A. Serviciile medicale 

Peste 40% din respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de 

calitatea serviciilor medicale din orașul Roznov, în timp ce aproape un sfert 

(23,7%) se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.  

 

Principalele probleme ale sistemului medical menționate sunt: închiderea 

spitalului (43,85%), lipsa medicilor (8,77%),  numărul mic de 

cabinete/dispensare medicale (7,38%), lipsa medicilor (aproximativ 8%), 
prețurile mari ale medicamentelor sau ale serviciilor medicale (peste 5,23%).  

foarte multumit
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Alte motive menționate: dotările existente la nivelul cabinetelor existente, 

farmacii puține, lipsa medicamentelor, servicii medicale de proastă calitate, 

lipsa finanțare sistem medical, lipsa unitate primire urgențe  etc. 

 Distribuție probleme sistem medical Roznov Chintinici Slobozia Total 

inchidere spital 26,46% 6,00% 11,38% 43,85% 

putini medici 4,00% 0,46% 4,31% 8,77% 

lipsa cabinete/dispensare medicale 4,15% 1,08% 2,15% 7,38% 

preturi mari 1,54% 0,31% 3,38% 5,23% 

lipsa finantare 1,38%   1,23% 2,62% 

lipsa dotari 1,08%   0,62% 1,69% 

lipsa UPU 1,08%     1,08% 

nu sunt probleme 0,92%   0,15% 1,08% 

altele 2,62% 0,15% 0,92% 3,69% 

NS/NR 11,08% 4,15% 9,38% 24,62% 

 

B. Serviciile de asistență socială 

În ceea ce privește gradul de mulțumire cu privire la serviciile de 
asistență socială, aproximativ 19% din respondenți se declară mulțumiți și 

foarte mulțumiți în timp ce 23,7% se declară nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți.  
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Două treimi din respondenți (66,46%) nu pot sau nu doresc să identifice 

probleme legate de serviciile de asistență, în timp ce aproape 2% consideră că 

nu există probleme. Non –răspunsul poate fi motivat și de faptul că 

respondenții nu au beneficiat de servicii sociale, sau nu au informații despre 

acest sistem. În schimb, persoanele care pot identifica problemele serviciilor 

de asistență socială, menționează cel mai frecvent ajutoarele sociale prea mici 

(16%) sau chiar lipsa ajutoarelor sociale. 

  

O alta problemă importantă menționată de respondenți este 

subiectivismul în acordarea ajutoarelor (5,85%). De observat faptul că această 

problemă este menționată doar de respondenții din localitățile Roznov și 

Chintinici.  

Alte probleme identificate de respondenți: se dau prea mulți bani pentru 

etnia rromă (3,54%), indiferența autorităților față de cazurile sociale existente 
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(2%), prea multi asistați sociali, banii vin cu întârziere, cei care primesc bani ar 

trebui să muncească în folosul comunității, funcționarii din primărie nu sunt 

competenți și nu au un comportament corect, ar trebui să se prevadă ajutoare 

bănești pentru înmormântări. 

 Distribuție probleme asistență socială Roznov Chintinici Slobozia Total 

ajutoare sociale mici 8,00% 0,62% 7,38% 16,00% 

subiectivism in acordarea ajutoarelor 4,31% 1,54%   5,85% 

bani prea multi pentru rromi 1,69% 0,62% 1,23% 3,54% 

indiferenta autoritati 1,08% 0,62% 0,31% 2,00% 

nu sunt probleme 1,85%     1,85% 

lipsa ajutorului 1,08%     1,08% 

altele 2,15% 0,31% 0,77% 3,23% 

NS/NR 34,15% 8,46% 23,85% 66,46% 

 

C. Sistemul de învățământ 

Peste 50% din respondenți se declară mulțumiți de sistemul de 
învățământ, în timp ce aproximativ 14% sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți.  

 

Gradul de mulțumire ridicat dar și procentul ridicat de non-răspunsuri 

(nu știu/nu răspuns) este corelat cu faptul că respondenții cunosc mai puțin 

sistemul și serviciile de învățământ locale (nu sunt beneficiari si nici nu 

interactionează cu acest sistem).  

Dintre respondenții care identifică probleme legate de sistemul de 
învățământ, cei mai mulți (18%) se referă la lipsa utilităților în unitățile de 
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învățământ (lipsa canalizare, toalete improprii sau care nu pot fi utilizate, lipsa 

igienizării,  etc) și dotarea slabă a acestora. O altă problemă este ce a resurselor 
umane în sistemul de învățământ (resurse umane subdimensionate,  slab 

pregătite, dezinteresate) menționată de 4,46% dintre respondenți.  

 

Alte motive de nemulțumire menționate: lipsa creșelor (3,23%), 

necorelarea cu piața muncii generează o lipsă a locurilor de muncă pentru 

specializările absolvite (1,08%), rezultate slabe, lipsa unui program after-
school, lipsa finanțării din sistemul de învățământ, se cer bani de la părinți, 

baruri în preajma liceului, lipsa bibliotecii, frig în școală, elevii nu sunt 
supraveghiați (lipsa securității în școală), nu există burse sociale. 

 Distribuție probleme învățământ Roznov Chintinici Slobozia Total 

dotari si utilitati 10,46% 0,31% 7,23% 18,00% 

resurse umane 3,38%   1,08% 4,46% 

crese/gradinite 2,00%   1,23% 3,23% 

nu sunt probleme 1,85%     1,85% 

locurile de munca dupa absolvire 0,92%   0,15% 1,08% 

altele 4,00% 1,38% 0,77% 6,15% 

NS/NR 31,69% 10,46% 23,08% 65,23% 
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D. Petrecerea timpului liber 

Aproximativ 24% din respondenți se declară mulțumiți și foarte 

mulțumiți de posibilitățile de petrecere a timpului liber, în timp ce 

aproximativ 28% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.  

 
 
Ce lipsește ca posibilitate de petrecere a timpului liber? 
Cei mai mulți respondenți ( 29,69%) își doresc reamenajarea parcului existent 
și realizarea de noi parcuri. Cea de-a doua opțiune este 

realizarea/redeschiderea caminului cultural, peste 15% din respondenți 

dorindu-și acest lucru.   
 

 
 
Un procent important dintre persoanele intervievate își doresc locuri de joacă 

pentru copii (8,46%), în timp ce peste 5% și-ar dori o cofetărie. Alte opțiuni 
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menționate mai frecvent sunt: realizarea unei zone de agrement(4,92%) sau 

realizarea unui cinematograf (4,77%). 

 
Chiar dacă sunt menționate cu o fecvență mică, celelalte opțiuni/propuneri de 

petrecere a timpului liber sunt: realizarea unei baze sportive, mai multe bănci, 

bibliotecă, muzeu, cluburi pentru tineri, club pentru pensionari, parc zoo, 
ștrand etc. 
 

5. Cât de mulțumit sunteți de… 

Aproximativ 27% din respondenți se declară mulțumiți și foarte 

mulțumiți de activitatea primăriei, în timp ce aproximativ 40% sunt 

nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.  

 

Aproximativ 29% din respondenți se declară mulțumiți și foarte 

mulțumiți de activitatea consiliului local, în timp ce aproximativ 32,77% sunt 

nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.  
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 Ce lipsește – timp liber Roznov Chintinici Slobozia Total 

parcuri noi și amenajarea celui existent 16,31% 4,62% 8,77% 29,69% 

camin cultural 9,38% 2,31% 3,69% 15,38% 

locuri joaca copii 4,62% 0,92% 2,92% 8,46% 

cofetarie 3,38% 1,08% 1,38% 5,85% 

zonă agrement 3,69% 1,23%   4,92% 

cinematograf 2,46% 0,62% 1,69% 4,77% 

Altele 5,69% 0,15% 3,23% 9,08% 

Nu știu / nu răspund 8,8% 1,2% 11,8% 21,8% 
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Aproximativ 40% din respondenți se declară mulțumiți și foarte 

mulțumiți de activitatea poliției locale, în timp ce 38% sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți.  
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6. Care ar fi primele 3 măsuri pe care le-ați lua dacă ați fi primar al 

Roznovului? 
 

 
 
Există trei măsuri ce sunt menționate de cei mai mulți dintre respondenți și 

care arată mai ales prioritizarea făcută de locuitorii orașului Roznov: 

realizarea infrastructurii de drumuri (27,7%),  realizarea de locuri de 
muncă (24,9%) și realizarea inrastructurii de utilități (23%). 

Măsură (problemă de rezolvat) % 

infrastructura drumuri 27,7% 

locuri de munca 24,9% 

infrastructura-utilitati 23,5% 

gaz metan 7,5% 

ordine publica 7,2% 

spital 7,1% 

camin cultural 6,3% 

trotuare 6,3% 

curatenie 6,0% 

canalizare 4,8% 

post de politie 3,8% 

ajutoare sociale 3,4% 
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atragere fonduri 2,9% 

parcuri 2,2% 

piata agroalimentara 2,2% 

comunicare cu cetatenii 2,0% 

locuri joaca 1,8% 

atragere fonduri/investitii 1,7% 

reamenajare parc 1,7% 

implicare 1,4% 

altele 32,9% 

 
Pe lângă anumite măsuri menționate cu o frecvență destul de mare, există și un 

numar mare de măsuri care chiar dacă au frecvențe de menționare mici, sunt 

relevante pentru că surprind foarte bine nevoile/cerințele locuitorilor din 

Roznov:  
Alte probleme menționate 

cresa banci taxe mici 

inlocuire functionari publici cainii vagabonzi toalete ecologice 

scaderea taxelor si impozitelor canalizare scoala 2 poduri - Bahna si Ferma 
Tarata 

statia de epurare divertisment ajutor social 

piata eliminarea coruptiei amenajare oras 

pod Cracau facilitati intreprinzatori privati amenajare piata 

administratie mai eficienta gradinita angajare oameni competenti 

asistenta sociala iluminat apa 

caini vagabonzi iluminat public aparate sport in parc 

infrastructura infrastructura utilitati asigurarea linistii 

amenajare parc oamenii la munca asistenta sociala copii 

curatenie parc ordinea publica baza sportiva 

dezvoltare industrie parc dendrologic baze de agrement 

dispensar/medic de 
familie/farmacie 

pod cracau brutarie 

functionari calificati poduri canal caini maidanezi 

groapa ecologica problema rromilor cartier romi 

implicare politie scoli profesionale casa copii 

tomberoane gunoi sectie politie cinematograf 

alei si trotuare servicii sociale problema ciorilor  

taxe mici poluare - Garda de mediu constructie crese/gradinite 

taxe mici poluare - Garda de mediu constructie crese/gradinite 

toalete ecologice problema romilor crese/gradinite 

2 poduri - Bahna si Ferma 
Tarata 

problema tiganilor cultura 

ajutor social reabilitare pod Bistrita curatenie si caini 
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amenajare oras redeschidere parc curent 

amenajare piata reducere ajutoare sociale depolitizare politie 

angajare oameni competenti regularizare Cracau dezvoltare turism 

apa relansare agricultura dig bistrita 

aparate sport in parc relansare economica disciplinarea angajatilor 

asigurarea linistii relationarea cu oamenii dotare scoli 

asistenta sociala copii respect fata de cetateni ecologizare statie epurare 

baza sportiva retea apa educatie 

baze de agrement sala de sport energie eoliana 

brutarie schimba politia fabrici 

caini maidanezi scoala - dotare/reparare facilitati investitori 

cartier romi scoala de arte si meserii fantana arteziana 

casa copii siguranta cetateanului fantana cu muzica 

cinematograf statie epurare firma privata paza noapte 

ciori transparenta cheltuieli fonduri europene 

cofetarie transparenta institutii fosa septica in scoala 

comunicare cetateni utilitati functionari 

concesiune terenuri pt afaceri 
productie 

verificare contracte paguboase functionari primarie 

conducere mai buna verificarea ajutoarelor sociale 
acordata 

IMM 

munca in folosul comunit romi piata modernizata impozite 

munca pentru asistatii sociali pod canal incurajare dezvoltare 
intreprinderi mici 

o scoala de ucenici pod peste Cracau incurajare mestesugari 

organizare politie poduri/inundatii incurajare mestesugarit 

parc curat poluare infrastructura - scoala 

paza privata locuinte tineret infrastructura drumuri/utilitati 

pedepsirea greselilor locuri de parcare instruire tineret 

perfectionare liceu modernizare parc liniste publica 

 
7. În ce domeniu ați demara o afacere ? 

Cei mai mulți dintre respondenți optează pentru o afacere în domeniul 

agricol sau al creșterii animalelor (34,46%). Mai mult de un sfert din 

persoanele intervievate (25,4%) spun că, dacă ar face o afacere aceasta ar fi în 

domeniul comerțului în timp ce 19% ar face o afacere în domeniul industriei. 

Procente însemnate are si domeniul serviciilor (12,24%) în timp ce afacerile în 

domeniul turismului nu par a fi foarte preferate de peroanele  respondente 
(1,69%)  
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In cazul distribuției pe localitati componente, putem remarca o diferență relativ 

importantă: peste 50% din respondenți ar demara o afacere in domeniul 

industrial. 

 Domeniul afacerii 

agricultura industria comert servicii turism alt domeniu 

Localitate 

Roznov 33,01% 18,12% 24,27% 13,27% 2,27% 9,06% 

Chintinici 29,03% 51,61% 9,68% 3,23% 1,61% 4,84% 

Slobozia 39,38% 8,13% 33,75% 13,75% 0,63% 4,38% 

Total 34,46% 19,02% 25,42% 12,24% 1,69% 7,16% 
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CAPITOLUL V.  BILANŢUL PROIECTELOR  IMPLEMENTATE  
IN TERITORIU ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013 
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ORAŞUL ROZNOV – PROIECTE DERULATE: 

Proiect: “Construcţie staţie de transfer pentru deşeuri şi sistem de colectare 

selectivă în zona oraşului Roznov” 

 Finanţator: Uniunea Europeană - Programul PHARE CES 2005 – “Schema de 

investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de 

mediu”  în curs de execuţie proiectul:  

 Obiectivele proiectului: Implementarea unui sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor orăşeneşti şi comunale prin construcţia a 41 de puncte de colectare 

selectivă, achiziţionarea a 164 de eurocontainere şi a unui mijloc de transport 

autocompactor pentru transportul deşeurilor. 

 Parteneri: Oraşul Roznov, Comuna Rediu, Comuna Piatra Şoimului  

 Beneficiari: populaţia din cele trei localităţi, în număr de 22.769 locuitori, 425 

agenţi economici şi 25 instituţii publice din localităţile asociate. 

Proiect: SAPARD Măsura 2.1. „Modernizare drumuri locale în lungime de 

5,9 km şi a drumului comunal DC 108 de la Km 0,000 – 1 + 800 “ în 

localitatea Roznov, judeţul Neamţ  

 Valoare proiect: 3.200.000 RON , Finalizat: 2004 

Proiect: Ordonanţa de Guvern nr. 7/2006 privind instituirea Programului de 

dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural  - Construire poduri peste râul 

Cracău în punctul „Julfa“ şi în punctul „Burlacu“ 

 Valoare proiect: 2.361.030 RON, Finalizat: 2008 

Proiect: Extindere Reţea de apă Chintinici – Program guvernamental aprobat 

prin HG nr. 577/1997 

 Valoare proiect:  850.000 RON, Finalizat: 2008 

 

Proiect: Extindere reţea apă Slobozia  

 valoare proiect :  400.000 RON,  

 Finalizat: 2008  

Proiect: Modernizare strada Libertăţii,  
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 Valoare proiect: 1.370.000 RON 

Proiect  „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitare parc în Oraşul 

Roznov,  jud. Neamţ “ 

 Contract nr. 610/N/25.05.2010 – 12 luni  

Program: „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spatii verzi în localităţi” 

 Finanţator: Guvernul României 

 Valoare finală: 417.964,67 lei  

 Stadiu proiect: finalizat 

Proiect:  "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ” 

 Program:  POS Mediu Axa prioritară 2 

 Finanțator: Uninea Europeană prin FEDER 

 Valoare finală: 142.837.104 lei 

 Perioada de implementare: 24.02.2011-24.10.2014 

Proiect: Înființare și distribuție apă potabilă în satul Chintinici și extindere 

rețea apă potabilă în satul Slobozia 

 Program: HG. 557/1997 

 Finanțator: Guvernul României 

 Valoare finală: 1.300.000 lei 

 Perioada de implementare: 2009-2011 

Proiect: Îmbunătățirea calității mediului prin realizarea unui parc în orașul 

Roznov 

 Program: Administrația Fondului pentru Mediu 

 Finanțator: Guvernul României 

 Valoare finală: 396.635,91lei 

 Perioada de implementare: 2011-2012 
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CAPITOLUL VI. PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ROZNOV, JUDEȚUL NEAMȚ 2014 – 2020 
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Portofoliu de acțiuni cu finanțare locală și finanțare europeană  

 

 
Nr. 
crt. 

 
DOMENIU 

STRETEGIC 
DE  

INTERVENȚIE 

 
NIVEL 

STRATEGIC 
 

Direcții 

strategice  
de intervenție 

 
NIVEL TACTIC 

 
Măsuri 

 
NIVEL OPERAȚIONAL 

 
Proiecte 

 
Perioada 2014 – 

2020 
 
 
 

1.  Resursa umană 1.1. 
Îmbunătățirea 

capitalului uman 
la nivelul 
localității 

Roznov 

1.1.1. Încurajarea 

acțiunilor de pregătire 

profesională (inițiere, 

calificare, 
recalificare) a a 
diferitelor grupuri de 
persoane, locuitori ai 
localității 

1. Proiect: Organizarea de sesiuni de pregătire profesională 

(inițiere, calificare, recalificare) pentru 600 persoane, beneficiari 

de ajutoare si subventii și/sau ocupate în agricultura de 

subzistență; 

2015-2016 

. 
1.1.2. Încurajarea 

înființării de noi 

locuri de muncă  

 2. Proiect: Organizarea de sesiuni de informare referitoare la 
reglementările care stipulează acordarea de facilități 

angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru șomeri, 

tineri absolvenți, etc. 

2015 

 3. Proiect: Înființarea a 40 locuri de muncă în sectorul agricol 2015 
4. Proiect:  Organizarea unei cercetări socio-antropologice 
pentru elaborarea împreună cu populația vârstnică a unor 

lucrări:  Rețetar de tratamente naturiste;  Cărți de bucate cu 

rețete tradiționale vechi etc. 

2015 
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2.  Agricultura 
 

 

2.1. 
Îmbunătățirea 

economică 

locală în 

domeniul 
agriculturii.   

2.1.1. Susținerea prin 

servicii de 
informare/consultanță

/ instruire, a agenților 

economici locali, 
activi în domeniul 

agricol, a resursei 
umane, a comunității 

în general. 

1. Proiect: Efectuarea unui studiu, în vederea identificării 

nevoilor și facilităților necesare agenților economici sau celor 

care doresc să înceapă o afacere în domeniul agricol  pentru a 

iniția și dezvolta afacerea  

2015-2020 

2. Proiect: Campanii de informare cu privire la reglementările 

naționale și europene, în domeniul înființării și funcționării 

agenților economici cu activități în domeniul agricol. 

2015-2020 

3. Proiect: Sprijinirea participării agenților economici locali la 

conferințe, târguri interne și internaționale cu profil agricol. 
2015-2020 

4. Proiect: organizare de sesiuni de instruire în domeniile: 

antreprenoriat, scriere proiecte pentru programe de finanțare 

care se adresează sectorului agricol. 

2015-2018 

5. Proiect: Organizarea de cursuri de instruire în diferite meserii 

agricole. 
2015-2016 

6. Proiect: Certificarea calității produselor locale în 

conformitate cu standardele europene (etichetele ecologice). 
2016-2020 

7. Proiect: Promovarea cooperării între producătorii agricoli 
locali și agenți economici activi în domeniul industriei 

alimentare. 

2015-2020 

8. Proiect: Acțiuni de curățenie/ îmbunătățire/ refacere pășuni 

folosite pentru pășunatul animalelor  
2015-2020 

2.1.2. Suport pentru 
creare de entități 

economice cu profil 
agricol și/ sau pentru 

9. Înființarea fermelor de producători, sprijin acordat tinerilor 

fermieri;  
2015-2016 

10.Proiect: Re(tehnologizarea) agenților economici care 

desfășoară activități agricole 
2015-2016 
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dezvoltarea celor 
existente. 

 

11. Proiect: Înființarea unui centru/ laborator de însămânțare 

artificială a animalelor. 
2016-2020 

    12. Proiect: Înființarea de entități ale economiei sociale în 

domeniul agricol (fermă zootehnică și/ sau de legume; 

ciupercărie; familii de albine, amenajare crescătorii de 

păstrăvi și crapi, înființare culturi plante medicinale; înființare 

cultură de salcie energetică; livezi; plantații de struguri; etc). 

2015-2016 

3.  Infrastructura 
 

3.1. 
Îmbunătățirea, 

extinderea 
infrastructurii de 
apă/canalizare/st
ație de epurare/ 

transport rutier;  

3.1.1. Inființarea/ 
extinderea/ 
reabilitarea/ 
modernizarea/ 
întreținerea rețelei de 

apă/canal, a rețelei de 

transport (străzi, 

drumuri de interes 
local) 

1. Proiect: Încurajarea dezvoltării de activități economice locale 
pentru amenajări și intreținere 

2015-2020 

2. Proiect: Amenajarea parcărilor în spațiile des uzitate cum ar fi 

școlile, grădinițele etc. 
2015-2020 

3. Proiect: Construirea de trotuare pentru pietoni de-a lungul 
drumurilor care străbat localitatea ; 

2015-2020 

4. Proiect: Efectuarea de reparații curente și capitale, la 

drumurile, șanțurile laterale, podurile și podețele existente 
2015-2015 

5 Proiect: Efectuarea unor lucrări de împădurire pentru cca. 

25ha teren 
2015-2016 

6. Proiect: Efectuarea unor lucrări pentru reabilitarea terenului 

sărăturat pentru cca. 75 ha  
2015-2016 

     7. Proiect: Efectuarea de lucrări de întreținere/ curățare a 

drumurilor secundare, pe timp de iarnă. 
2015-2016 

8. Proiect: Amenajarea pistelor pentru bicicliști 2015-2016 
3.2. 
Îmbunătățirea și 

extinderea 
rețelei de 

alimentare cu 
energie 
electrică. 

3.2.1. Modernizarea 
sistemului de 
iluminat public. 

1. Proiect: Modernizarea sistemului de iluminat public  2015-2016 
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3.3. 
Îmbunătățirea 

fondului 
locuibil. 

3.3.1. Reabilitare, 
construire locuințe 

noi. 

2. Proiect: Elaborarea documentației tehnice (studiu fezabilitate, 

proiect tehnic, etc) și efectuarea lucrărilor de construire a unui 

număr de locuințe sociale pentru persoane defavorizate. 

2015-2020 

3.4. 
Îmbunătățirea 

fondului 
locuibil. 

3.4.1. Reabilitare, 
construire locuințe 

noi. 

3. Proiect: Elaborarea documentației tehnice (studiu fezabilitate, 

proiect tehnic, etc) și efectuarea lucrărilor de construire a unui 

număr de locuințe sociale pentru persoane defavorizate. 

2015-2020 

4. Proiect: Elaborarea unui proiect pentru susținerea familiilor 

sărace în vederea reabilitării locuințelor. 
2015-2016 

4.  Economic 
 

4.1. Dezvoltarea 
și susținerea 

unui mediu 
economic 
performant, 
capabil să 

asigure creșterea 
economiei 
locale. 

 

4.1.1. Diversificarea 
servicilor de 
informare, 
consultanță, suport, 

instruire, acordate 
agenților economici 

locali.  

1. Proiect: Elaborarea unui studiu, în vederea identificării 

nevoilor mediului de afaceri local. 
2015 

2. Proiect: Campanii de informare cu privire la reglementările 

naționale și europene, în domeniul înființării și funcționării 

agenților economici. 

2015 

3. Proiect: Sprijinirea participării agenților economici locali la 

conferințe, târguri interne și internaționale. 
2015 

4. Proiect: Organizare de sesiuni de instruire în domeniile: 

antreprenoriat, scriere proiecte pentru diferite programe de 
finanțare. 

2015 

5. Proiect: Încurajarea participării agenților locali, la licitațiile 

organizate de către APL pentru derularea de investiții locale. 
2015-2020 

4.2. Ocupare și 

piața muncii. 
4.2.1. Sprijinirea 
reconversiei 
profesionale și 

dezvoltarea de măsuri 

active de ocupare pe 
piața muncii. 

1. Proiect: Elaborarea unui studiu privind cele mai solicitate 
meserii pe piața muncii din regiune. 

2015 

2. Proiect: Organizare cursuri de inițiere/ calificare/ recalificare 

profesională pentru persoanele active  apte de munca 
2015-2016 

4.1.3. Suport pentru 
creare de IMM-uri, 
microintreprinderi și 

pentru dezvoltarea 
celor existente. 

3. Proiect: Investitii in retehnologizare (tehnologii moderne și/ 

sau inovative nepoluante). 
2015-2018 

4. Poiect: Certificarea sistemelor de management al calității 

conform standardelor ISO 9001/ 2001 și a  sistemelor de 

management mediu  ISO 14001. 

2015-2015 
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 5. Proiect: Certificarea produselor și serviciilor. 2015-2016 

6. Proiect: Inființarea unei rețele a agenților economici din 

localitate și elaborarea unei strategii comune de marketing. 
2015 

4.3. 
Îmbunătățirea 

reprezentării 

agenților 

economici din 
localitatea 
Roznov pe piața 

județului Neamt 

și creșterea 

contribuției 

agenților locali, 

la PIB-ul 
județean. 

4.3.1. Creșterea 

numărului agenților 

economici locali și 

diversificarea 
activităților 

economice. 

12. Proiecte pentru înființarea și/ sau dezvoltarea următoarelor 

tipuri de activități economice: 
 procesare a produselor vegetale și animale; 
 piețe agro-alimentare; 
 meștesuguri tradiționale/ artizanat (mic mobilier, împletituri 

de nuiele, textile etc.); 
 apicultură; 
 ciupercării; 
 marketing general pentru activitățile economice prezente în  

localitate; 
 servicii (coafor, frizerie, înfrumusețare, reparații produse uz 

casnic, reparatii încălțăminte, service auto și de utilaje 

agricole, unități de panofocatie/cofetarie  etc.) 
 entități de economie socială (fermă zootehnică și/ sau de 

legume, atelier croitorie pentru îmbrăcăminte tradițională a 

femeilor de etnie romă/ costume populare romănești, atelier 

tinichigerie auto etc.); 
 amenajare crescătorii de păstrăvi și crapi; 
 centru îmbuteliere apă plată; 
 solarii de legume; 
 laborator patiserie, brutărie; 

2015-2020 

5. Educație, 

Cultură, 

Social, ONG 

    

 5.a. 
Învățământ 

5.a.1. 
Îmbunătățirea 

managementului 

5.a.1.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii 
1. Proiect: Construiriea si utilarea unei  Baze sportive model tip 
I  

2015-2020 
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domeniului de 
învățământ. 

2. Proiect: Reabilitarea termică a structurilor de învățământ 

școlare și preșcolare  
2015-2020 

5.a.1.2. Derularea de 
programe, activități 

noi și/ sau 

suplimentare, care să 

vină în sprijinul/ să 

completeze procesul 
de învățământ 

obligatoriu, în 

vederea prevenirii 
abandonului școlar. 

3. Proiect: Înființarea unui program de tipul “Școala după 

școală” care să permită acordarea de suport elevilor provenind 

din categorii defavorizate, în vederea scăderii riscului de 
abandon școlar, rezolvării problemelor de adaptare a unor elevi, 

suplinirii nivelului scăzut de cultură şi instruire al unor familii și 

asigurării unei bune integrări sociale, prin îmbunătățirea 

rezultatelor școlare mai ales pentru etnia roma. 

2015 

5.a.1.3. 
Conștientizarea și 

responsabilizarea 
cadrelor didactice, 
părinților cu privire la 

implicarea activă în 

procesul de 
învățământ și 

referitor la importanța 

absolvirii ciclului 
inferior, în vederea 

alegerii corecte a 
parcursului educativ-
profesional. 

4. Proiect: Participarea la programe de pregătire continuă/ 

perfecționare a cadrelor didactice active în localitate 

(suplimentarea certificărilor pentru activitățile educative altele 

decat cele obligatorii etc.). 

2015-2020 

5. Proiect: Îmbunătățirea strategiei de atragere a elevilor în 

unitățile de învățământ din localitate, prin implicarea mai 

eficientă a cadrelor didactice în acțiuni specifice. 

2015-2020 

6. Proiect: Campanii de informare/ educare a părinților în 

vederea creșterii nivelului de implicare în actul de educare a 

copiilor. 

2015-2020 

   7. Proiect: Înființarea unui Centru pentru Informare, Orientare și 

Consiliere Educativ-Profesională, pentru elevi. 
2015-2018 

5.b. Cultură, 

Culte, Activități 

sportive/ 
recreative 

5.b.1. 
Îmbunătățirea 

managementului 
în domeniul 

cultural, la 
nivelul 
localității. 

5.b.1.1. Înființarea/ 

extinderea/ 
reabilitarea 
infrastructurii  
instituțiilor culturale 

și de desfășurare a 

activtăților sportive/ 

1. Proiect: Efectuarea unui studiu în vederea identificării 

necesităților de lucrări de întreținere și/ sau modernizare a 

tuturor clădirilor ce adăpostesc locașuri de cultură la nivelul 

localității 

2015 

2. Proiect: Înființarea unor spații de joacă pentru copii; 2015 
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recreative. 

5.b.1.2. Stabilirea de 
parteneriate cu 
organizațiile 

societății civile şi 

cultele religioase 
active în domeniul 

culturii. 

3. Proiect: Înființarea unui ONG care să promoveze si 

implementeze activități specifice unui  Centru Cultural cu 

scopul de a : 
- promova  tezaurulcultural-istoric al localității  prin diverse 

instrumente precum publicații (flyere, broșuri, pliante, 

monografie, panouri publicitare la intrările în localitate cu 

informații despre punctele de atracție etc), să susțină 

participarea grupurilor/ansamblurilor tradiționale locale, la 

diverse manifestări județene, regionale, naționale și 

internaționale; 
- să antreneze toate instituțiile și persoanele avizate în vederea 

promovării și dinamizării activităților culturale; 
- să înființeze o trupă de teatru pentru copii, tineri și vârstnici, 

un club al persoanelor vârstnice, un club al tinerilor etc;  
- să îmbunătățească colaborarea între biserici/mănăstiri și 

administrația locală în ceea ce privește implicarea acestora în 

activitățile culturale ale comunității; 
- să înființeze un Punct de acces internet/ Centru de 

perfecționare în utilizarea calculatorului, pentru tineri; 

 

2015-2016 

4. Proiect: Înființarea unei tabere anuale cu specific educativ-
cultural pentru elevi 

2015-2020 

5. Proiect: organizarea unei tabere anuale de mestesuguri pentru 
populatia de etnie romă 

2015-2020 

 5.c. Social 5.c.1. 
Îmbunătățirea 

politicii locale în 

domeniul social. 

2.4.1. Modernizarea 
managementului 
public  în 

administrarea 
politicilor publice de 
asistență socială. 

1. Proiect: Înființarea unui Centru Social Multifuncțional, prin 

care: 
- să fie acordate servicii curente și servicii în regim de urgență, 

pentru persoanele aflate în situatie critică (abuz, violență 

domestică, bătrâni, persoane cu dizabilități, îngrijiri la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice, cantină socială); 
- să fie înființat un Birou de voluntariat; 

2015-2018 
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2. Proiect: Înființarea și funcționarea unui Centru de Diagnoză 

și Tratament dedicat persoanelor vârstnice. 
 

2015-2018 

 5.d. ONG 5.d.1. 
Îmbunătățirea 
politicii locale în 

relația cu 

organizațiile 

nonguvernament
ale. 

5.d.1.1. Construirea 
unei strategii de 
cooperare cu 
organizațiile 

nonguvernamentale 
active, cu sediul în 

localitate sau în afara 

ei. 

1. Proiect: Constituirea unei „structuri pentru relaţia cu 
mediul asociativ” la nivelul Primăriei, care să implementeze 

strategia de cooperare cu organizațiile nonguvernamentale, cu 

sediul în localitate sau în afara ei: 
- pregătirea şi adoptarea unui acord – cadru de cooperare între 

Primărie, Consiliul Local şi O.N.G.-uri; 
- promovarea O.N.G.-urilor care au avut o activitate 
semnificativă pentru comunitate; 
- creşterea rolului O.N.G.-urilor privind organizarea timpului 
liber al tinerilor şi implicarea lor în viaţa comunităţii, precum 

şi a problemelor comunităţii; 
- însușirea de know how de la ONG-uri de notorietate, 
preluarea şi dezvoltarea activităților în conformitate cu 

contractele de parteneriat existente, sau cele care vor fi 
încheiate în cadrul unor viitoare proiecte; 
- sprijinirea participării tinerilor dar și a celorlalte categorii de 
populație, în diferitele forme ale activităţilor voluntare și ca 

membri in structuri asociative ; 
- moderarea unei rețele locale de ONG-uri cu sediul pe 
teritoriul localității, încurajând astfel colaborarea dintre aceste 

structuri și implicarea lor în luarea deciziilor la nivel local; 
- susținerea personalului ONG-urilor locale nou înființate în 

participarea la seminarii de scriere și implementare de 

proiecte în cadrul Fondurilor Structurale și de Coeziune; 

2015-2020 

6. Sănătate 6.1. 
Îmbunătățirea 

stării de sănătate 

a locuitorilor 
localitatii.  

6.1.1. Dezvoltarea 
serviciilor medicale și 

de sănătate oferite 

locuitorilor localității. 

1. Proiect: Înființarea și funcționarea  cabinetelor stomatologice 

(amenajare, dotare, înființare post). 
2015-2016 

2. Proiect:  Introducerea de tehnici si tehnologii medicale pentru 
tratarea bolnavilor. 

2015-2016 
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3. Proiect: Perfectionarea profesionala a personalului sanitar.   2015-2016 

 
6.1.2. Conștientizarea 

și responsabilizarea 
locuitorilor privind 
importanța 

cunoașterii și 

respectării normelor/ 

regulilor/ legislației 

în domeniul sănătății 

publice. 

1. Proiect: Campanii anuale de sănătate, adresate populației cu 

diverse obiective (contracepție, consultații gratuite, screening pe 

cancer de col uterin și mamar, însușirea normelor de educație 

sanitară etc.) și desfășurarea unor sesiuni de informare prin 

următoarele metode:  adunări publice, focus grp-uri, informare 
din ușă în ușă, pliante, flyere, bannere etc. 

2015-2020 

2. Proiect: Organizarea unei baze de date în care persoanele 

neasigurate, să fie înregistrate după anumiți indicatori (gen, 

vârstă, clase de venit, mediu rezidențial, nivel de educație, tip de 

boli) în vederea utilizării oportunităților oferite prin programe/ 

proiecte în domeniul sănătății. 

2015 

 
7. 

 
Mediu 
 

7.1. 
Îmbunătățirea 

managementului 
sistemului de 
gestionare al 
deșeurilor. 

7.1.1. Conștientizarea 

și responsabilizarea 
locuitorilor și 

agenților economici 

privind protecția 

mediului, prin 
depozitarea selectivă 

a deșeurilor menajere 

și a celor rezultate în 

urma derularii 
diverselor activități 

economice. 

1. Proiect: Organizarea de campanii; 
- de informare/ educare a copiilor, din grădinițe și școli, cu 

includerea de campanii de colectare a deșeurilor; 
- de responsabilizare a populației și aagenților economici 

privind depozitarea și transportul deșeurilor rezultate din 

activităților desfășurate(2 campanii de responsabilizare: 

Curățenia de primăvară și cea de toamnă); 
- de ecologizare a apelor curgătoare de pe raza localității 

2015-2020 

7.2. Prevenirea 
și combaterea 
efectelor nocive 
asupra mediului. 

7.2.1. Prevenirea și 

combaterea efectelor 
inundațiilor. 

1. Proiect: Lucrări de îndiguire, drenare, taluzare a râurilor 

Bistrița și Cracău  
2015-2020 

2. Proiect: Amenajări specifice, în vederea combaterii eroziunii 

solului prin gradul înalt de torențialitate/stabilizarea terenurilor 

expuse la alunecări-8 ha-deal Chintinici   

2015-2020 
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7.2.2. Combaterea 
practicilor poluante 
de curățare a  

diverselor tipuri de 
terenuri, a celor de 
deversare în ape și/ 

sau debarasare în 

locuri neamenajate, a 
deșeurilor menajere și 

a celor rezultate în 

urma derulării de 

activități economice.   

3. Proiect: Introducerea unui sistem local de penalizare a 
persoanelor care practică incendierea miriștirilor și a resturilor 

vegetale, a persoanelor și agenților economici care deversează 

în ape și/ sau se debarasează de deșeurile menajere și/ sau cele 

rezultate în urma derulării de activități economice, în albia 

apelor sau pe terenuri neamenajate pentru acest scop. 
 

2015 

8.  Turism 
 

8.1. Punerea în 

valoare a 
potențialului 

turistic local. 

8.1.1. Promovarea și 

valorificarea 
potențialului turistic 

local. 

1. Proiect: Înființarea unui Centru de promovare a: 
- culturii, datinilor și obiceiurilor populare specifice zonei 
(conservarea și promovarea patrimoniului imaterial, organizarea 

de festivaluri cu specific local etc); 
- structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de pe 

raza localității; 
- structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentație de 

pe raza localității; 
- obiectivelor turistice naturale, sociale, religioase și cultural – 
istorice de valoare locală, regională și națională de pe teritoriul 

localității; 

2015-2020 

  
8.1.2. Îmbunătățirea 

fondului de structuri 
de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare și 

de alimentație, de pe 

raza localității. 
 

1. Proiect: Înființarea unui număr de noi structuri de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare și de alimentație (specificul 

tradițional va fi îmbinat cu dotările moderne cerute de 
standardele de clasificație). 
 

2015-2020 
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8.1.3. Îmbunătățirea 

resursei umane din 
structurile de primire 
turistice cu funcţiuni 

de cazare și de 

alimentație, de pe 

raza localității. 
 

2. Proiect: Elaborarea și implementarea de proiecte, prin 

intermediul cărora vor fi derulate cursuri de pregătire a: 
- personalului activ în structurile turistice de pe raza orașului; 
- persoanelor care doresc să se angajeze în structurile turistice 

de pe teritoriul orașului Roznov sau din alte regiuni; 

2015-2020 

9.  Administrația 

locală 
9.1. 
Îmbunătățirea 

capacității 

instituționale și 

administrative la 
nivelul APL. 

 

 
9.1.2. Asigurarea 
suportului cu 
personal în cadrul 

APL 

1. Proiect: Creșterea capacității administrative prin resurse 

umane mai bine prgătite-participarea membrilor aparatului APL, 
la sesiuni de perfecționare continuă  pe diverse domenii de 

activitate 
 

2015-2020 

  
9.2. 
Modernizarea 
serviciilor de 
Administrație 

Publică Locală. 

9.2.1. Implementarea 
sistemului de 
asigurare a calității 

ISO 9001.  

1. Proiect: Certificarea sistemului de asigurare a calității ISO 

9001. 
2015 

7. Proiect: Implementarea/ menținerea sistemului de certificare 

a calității ISO 9001 la nivelul serviciilor de utilitate publică în 

subordinea Primăriei. 

2015-2020 

 

 


