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CUVÂNTUL PRIMARULUI

Intrarea  în  Uniunea  Europeană  aduce  multe  beneficii  
dar şi  responsabilităţi.  Identificarea şi  conştientizarea 
problemelor, stabilirea şi aplicarea soluţiilor adecvate, 
constituie  calea  cea  mai  potrivită  în  politica  de 
dezvoltare locală pentru ridicarea standardului de viaţă 
a  cetăţenilor  în  vederea  apropierii  de  nivelul  de 
dezvoltare existent în comunităţile similare ale Uniunii 
Europene.
Este  necesar  să  învăţăm  să  trăim  în  marea  familie 
europeană, să conştientizăm care ne sunt adevăratele 
nevoi  şi  cum  să  procedăm  pentru  a  satisface  aceste 
nevoi. 
Astfel, STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a oraşului 
Roznov are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii  
vieţii locuitorilor comunei şi a zonei, dar şi reducerea  
decalajelor faţă de oraşe. 

Existenţa fondurilor structurale europene reprezintă o 
oportunitate care nu trebuie ratată.

Am  convingerea  că  strategia  de  dezvoltare  locală  a 
oraşului Roznov va fi pusă în aplicare şi  îşi  va atinge 
obiectivele propuse. 
                                                                                 
                                                                             PRIM
AR,
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IONEL CIUBOTARU 
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Angajament 
al Consiliului Local al oraşului Roznov privind aplicarea

Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială Durabilă în perioada 2007 – 2013

Politica de dezvoltare economico socială a oraşului Roznov în perioada 2007 – 2013 este extrem de 
importantă pentru evoluţia pe termen mediu a comunei, de ea depinzând progresul economico – social 
şi creşterea standardului de viaţă al populaţiei.

Aplicarea strategiei cade în responsabilitatea autorităţilor locale, dar implementarea acesteia nu este 
posibilă fără implicarea tuturor cetăţenilor comunei.

Politica  Strategiei  de  Dezvoltare  Economico  –  Socială  al  oraşului  Roznov vizează  6  domenii  cu 
subdomeniile corespunzătoare de activitate, care constituie obiectul prezentului angajament, şi anume:
 

0. Dezvoltarea infrastructurii
o infrastructura de transport
o sector energie – reţele gaze
o apă – canalizare
o sistem colectare deşeuri

1. Protecţia mediului
o stabilizare terenuri
o împăduriri
o combaterea eroziunii solului
o desecări
o amenajari albii cursuri de apa
o combaterea poluarii

2. Educaţie, cultură, artă
o unităţi de învăţământ
o cămine culturale

3. Asistenţă socială, sănătate
o servicii sociale
o sănătate

4. Administraţie:
o ordine şi siguranţă
o organizare Primărie
o tehnico edilitar
o ţinerea înregistrărilor: cadastru, contribuabili, etc.
o construcţii, PUG, PUZ 
o managementul teritoriului
o amenajarea teritoriului
o informare norme UE, informare turistică, etc.
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5. Economie:
o industrie
o agricultură, silvicultură
o comerţ
o servicii
o turism
o resurse umane

Prezentul angajament se bazează pe următoarele documente elaborate:
- Analiza socio economică. Evaluarea situaţiei existente;
- Analiza SWOT;
- Strategia de dezvoltare socio economica
- Planul de acţiune
- Planul de comunicare

Consiliul  local  va lucra cu comisiile  de specialitate  şi  cu structurile  create,  atrăgând toţi  cetăţenii 
comunei la acţiunile organizate pentru implementarea strategiei.

Ne angajăm să punem în aplicare această strategie care este elaborată detaliat pe cele 6 domenii de 
activitate, cu implicarea comitetelor de aplicare, a grupurilor de lucru, a structurilor neguvernamentale, 
a societăţii civile, prin implicarea în procesul de participare la luarea deciziilor comunitare.

Membrii Consiliului Local Semnături

1. APETREI GHEORGHE ……
……………………..

2. AURÂTEI GHEORGHE ……
……………………

3. BOTEZATU NECULAI ……
……………………

4. BURLACU DĂNUȚA ……
……………………

5. BURSUC VASILE
…………………………

6. BURUIANA VIOREL ……
……………………

7. GRIGORCEA ALEXANDRA ……
……………………
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1. INTRODUCERE

Prezenta lucrare a fost realizata la solicitarea Consiliului Local si a Primăriei orasului 
Roznov.
Strategia  de  Dezvoltare  Economico  Sociala  este  un  document  de  lucru  necesar 
administratiei publice locale din Roznov in scopul programarii dezvoltarii localitatii 
pe terme scurt si mediu. Aceasta strategie isi propune sa identifice problemele cu care 
care se confrunta administratia locala si sa elaboreze solutii posibile, aplicabile prin 
intermediul unor proiecte de dezvoltare ce urmeaza a fi elaborate in viitor in functie 
de potentialele surse de finantare avute la dispozitie. Scopul final al acestor proiecte 
consta  in  dezvoltarea socio economica a  localitatii  si  ridicarea nivelului  de trai  al 
locuitorilor. 
Implementarea proiectelor si stabilirea ordinii prioritatilor cade in sarcina Consiliului 
Local si a aparatului Primariei Roznov, fiind dependenta de resursele financiare avute 
la dispozitie, chiar si in cazul unor potentiale finantari nerambursabile, care la randul 
lor implica un anumit procent de cofinantare.
Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana se intrevad numeroase posibilitati 
de  finantare  a  unor  proiecte  de  dezvoltare  locala.  In  acelasi  timp  trebuie  insa 
mentionat ca exista si anumite constrangeri legislative si trebuie indeplinite anumite 
standarde  in  mai  multe  domenii  (de  exemplu  protectia  mediului  sau  colectarea 
deseurilor menajere), iar indeplinirea acestor standarde preesupune investitii masive, 
mai ales in infrastructura. 
In acest sens Romania si implicit autoritatile locale trebuie sa faca eforturi deosebite 
pentru  integrare  si  pentru  diminuarea  disparitatilor  existente  intre  tara  noastra  si 
statele  membre  avansate  in  toate  domeniile.  La  nivelul  Uniunii  Europene  este 
elaborata  o  strategie  de  dezvoltare  globala  care  prevede  reducerea  diferentelor  de 
nivel de dezvoltare dintre regiuni si construirea unei piete comune.
Strategia de dezvoltare a localitatii Roznov isi propune sa stabileasca domeniile de 
interventie pe termen scurt si mediu, iar pe baza acesteia Consiliul Local va stabili o 
ordine de prioritati si alocarea optima a resurselor financiare. De asemenea, pe baza 
strategiei  se fundamenteaza si  se justifica cererile de finantare pentru atragerea de 
resurse financiare nerambursabile din diferite surse.
Au fost utilizate ca surse Planul Urbanistic general al Orasului Roznov intocmit in 
2005 de catre SC Edilproiect si Planul Strategic pentru Dezvoltarea Comunei Roznov, 
elaborat de catre Asociatia Ecoforest in anul 2000. Au mai fost consultate diverse 
monografii, statistici, rapoarte, acte normative.
Aplicarea  propriu-zisa  a  strategiei,  respectiv,  stabilirea  prioritatilor  de  finantare, 
elaborarea  si  implementarea  proiectelor  de  dezvoltare  nu  va  fi  posibila  fara 
consultarea  si  participarea  cat  mai  larga  a  cetatenilor  orasului  Roznov  deoarece 
volumul de munca este urias, iar personalul administrativ al Primariei Roznov este 
redus.  In  plus,  numai  consultarea  cetatenilor  va conduce la  identificarea  optima a 
necesitatilor reale. Pe de alta parte, populatia dispune de numeroase resurse care pot 
suplini  lipsa de cunostinte la nivel de autoritati. Dificultatea consta in a identifica 
aceste  resurse  umane si  de a  gasi  caile  de cointeresare  a  participarii  populatiei  la 
proiectele primariei.

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico – Sociala prevede 
parcurgerea a doi pasi:
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- crearea si dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate 
pentru o cunoastere aprofundata a resurselor si nevoilor comunitatii, precum 
si evaluarea potentialului local. Identificarea si evaluarea punctelor tari si a 
celor  slabe  se  face  printr-o  evaluare  obiectiva  a  situatiei  existente,  iar 
oportunitatile si riscurile luate in considerare permit identificarea unor tinte 
si mobilizarea resurselor si eforturilor pentru atingerea lor;

- elaborarea strategiei, a metodologiei de aplicare si a planului de actiune pe 
care comunitatea isi propune sa le aplice pentru a atinge tintele stabilite in 
dezvoltarea comunitatii.

Strategia trebuie insusita de catre autoritatea locala si asta nu numai la nivel declarativ 
prin semnarea unor angajamente ci in prima faza prin citirea si intelegerea ei de catre 
administratia locala si apoi prin angrenarea intregii comunitati in aplicarea ei. Este 
foarte  important  sa  se  constientizeze  la  nivelul  fiecarui  membru al  comunitatii  ca 
strategia de dezvoltare locala este un instrument de lucru.
Pentru acoperirea intregii  problematici  specifice privind dezvoltarea locala,  au fost 
delimitate  6 domenii  de aplicare si  27 de sectoare relevante.  Acestea cuprind atat 
domenii de interes public (cum ar fi infrastructura de utilitati, educatie, social, etc.), 
cat si domenii de interes privat (cum ar fi industria, agricultura, serviciile, etc.), care 
nu cad efectiv in sarcina autoritatilor locale, dar care contribuie la dezvoltarea locala 
si pot fi sprijinite de catre autoritatile locale.

Prin activitatile desfasurate pentru elaborarea strategiei s-a urmarit:
- realizarea unei viziuni clare pentru perioada 2007 – 2013 in toate domeniile 

care urmaresc dezvoltarea economico – sociala;
- dezvoltarea unei practici democratice de implicare a cetatenilor comunitatii 

in luarea deciziilor in programele care ii privesc direct;
- stabilirea  unor  mecanisme  de  consultare  a  cetatenilor  comunitatii  in 

probleme care ii privesc direct;
- identificarea potentialilor parteneri si dezvoltarea relatiilor de parteneriat si 

colaborare bazate pe interese comune;
- identificarea  unor  solutii  pentru  indeplinirea  standardelor  europene 

referitoare la dezvoltarea locala;
- cresterea  performantei  si  capacitatii  autoritatilor  locale  de  a  raspunde  la 

asteptarile  si  exigentele  cetatenilor,  inclusiv  prin  imbunatatirea  servicilor 
oferite populatiei de catre autoritati;

- cresterea  veniturilor  populatiei  prin  sprijinirea  dezvoltarii  activitatilor 
economice;

- cresterea calitatii  vietii  locuitorilor  prin imbunatatirea  conditiilor  de viata 
(de locuit, educatie, sociale, culturale, de sanatate, mediu, siguranta, etc.).

Orasul Roznov are un caracter aparte in ansamblul comunitatilor urbane din judetul 
Neamt datorita urmatoarelor particularitati:

- marime reduse (a devenit oras in ultima perioada);
- situarea sa geografica in depresiunea Cracau Bistrita, la intersectia unor cai 

rutiere; 
- este traversat de catre DN 15 Bacau – Piatra Neamt si de calea ferata, fapt ce 

implica lucrari costisitoare legate de infrastructura;
- inexistenta unor utilitati prezente in alte comunitati urbane (cum ar fi gazul 

metan sau apa potabila;
- situarea langa platforma industriala Savinesti;
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- existenta unei istorii bogate a localitatii, care poate fi valorificata din punct 
de vedere turistic, tinad cont si de cadrul natural favorabil.

Metodologia  folosita  a  plecat  de  la  caracteristicile  orasului  Roznov si   a  asigurat 
strategiei un pronuntat caracter practic, orientat in special pe oportunitatea de a accesa 
prin proiecte resursele financiare puse la dispozitie prin Fondurile Structurale de care 
va beneficia Romania in perioada 2007 – 2013, ca membru cu drepturi depline al 
Uniunii Europene, dar si cu indatoriri legate de ideplinirea normelor si reglementarilor 
europene.
Metodologia a constat in:
- culegerea de date sistematice din toate sursele avute la dispozitie cu privire 

la starea actuala a localitatii si potentialul ei de dezvoltare;
- elaborarea unui chestionar monografic si completarea lui pentru o imagine 

completa si actuala a comunitatii;
- elaborarea unor fise de potential pentru cele 27 de sectoare identificate si 

pentru cele 6 domenii delimitate pentru a se evidentia resursele, necesitatile 
si mijloacele de realizare a proiectelor aferente;

- prelucrarea si evaluarea datelor prin analize SWOT si interpretarea acestora;
- elaborarea  strategiei  de  dezvoltare  economico  –  sociala  pe  sectoare  de 

activitate, pe domenii si pe ansamblu;
- intocmirea  unui  plan  de  actiune  pentru  implementarea  strategiei,  plan 

continand actinile, termene, responsabilitati si surse de finantare; 
- intocmirea  unui  plan  de  comunicare  cu  cetatenii  comunitatii  pentru  ca 

locuitorii orasului Roznov sa participe activ la implementarea strategiei si la 
imbunatatirea actiunilor propuse;

- intocmirea  Angajamentului  Consiliului  Local  cu privire la implementarea 
Strategiei de dezvoltare economic sociala pentru perioada 2007 – 2013

Institutia  responsabila  de  elaborarea  acestei  strategii  este  la  dispozitia  Consiliului 
Local al orasului Roznov cu experinta si personalul sau in elaborarea de proiecte de 
dezvoltare  locala  pentru  accesarea  fondurilor  structurale  si  ale  altor  finantari 
nerambursabile.  
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Introducere

Prezenta  strategie  de  dezvoltare  a  unitatii  administrativ  teritoriale  Roznov  pentru 
perioada  2007  –  2013  este  documentul  prin  care  localitatea  Roznov  isi  stabileste 
prioritatile  de  dezvoltare  economica  si  sociala  pentru  perioada  susmentionata  in 
scopul dezvoltarii armonioase si a diminuarii diferentelor de dezvoltare existente intre 
diversele  localitati  din  Romania,  precum  si  apropierea  de  nivelul  existent  in 
comunitatile similare ale Uniunii Europene.

Strategia va fi folosita de catre Consiliul Local al orasului Roznov in scopul stabilirii 
prioritatilor de finantare, a volumului de finantare necesar si a identificarii resurselor 
financiare care pot fi utilizate pentru implementarea acestei strategii.

Directiile de interventie strategice vor fi finantate din fonduri ale Consiliului Local, 
fonduri  nationale  de  la  Guvernul  Romaniei,  Fonduri  Structurale  de  la  Uniunea 
Europeana, imprumuturi bancare si alte fonduri internationale.

Prezenta  strategie  se  refera  doar  la  domenii  de  interventie  in  care  are  atributii 
Consiliul Local, fiind excluse domeniile care nu cad in sarcina acestei institutii, cum 
ar fi activitatile private in domeniul economic. Insa Consiliul Local poate si trebuie sa 
sprijine activitatile economice private, care pot aduce venituri la bugetul local. (de 
exemplu  prin  extinderea  infrastructurii  de  utilitati  in  zona  delimitata  pentru 
amplasamente industriale, prin stabilirea unui nivel atractiv de taxe si impozite, etc.) 
Modalitatile de interventie au fost schitate in aceasta strategie.
Consiliul  Local  al  orasului  Roznov  va  stabili  ordinea  prioritatilor  in  functie  de 
resursele financiare disponibile.

Obiectivele strategiei de dezvoltare a localitatii Roznov
Strategia de dezvoltare a orasului Roznov a fost elaborata pe baza nevoilor desprinse 
din analiza socio economica a localitatii si din analiza SWOT.
Orasul Roznov are o pozitie aparte in cadrul comunitatilor urbane datorita mai multor 
factori:

- capatarea  statutului  de  oras  de  foarte  putin  timp (de  la  finele  anului  2003), 
perioada insuficienta pentru maturizarea sa ca asezare urbana – probleme legate 
de infrastructura de utlitati; 

- proximitate geografica cu municipiul Piatra Neamt, fapt care a condus la aspecte 
specifice, cum ar fi rata mai mare de ocupare a populatiei locale in activitati 
economice desfasurate in alte localitati, plasarea pe raza orasului a unor agenti 
economici (depozite, etc.), nivel scazut al populatiei ocupate in agricultura si un 
nivel mai ridicat al veniturilor fata de alte comunitati rurale. 

- existenta unei istorii  proprii  si  a unor traditii  mestesugaresti  care au facut ca 
Roznovul sa aiba o structura economica diferita fata de alte localitati;

- pozitionarea geografica la intersectia unor cai rutiere si faptul ca localitatea este 
traversata de Drumul National 15, au facut ca Roznovul sa fie centru economic 
pentru zona de sud a judetului: acest fapt reprezinta o oportunitate pentru viitor 
deoarece Roznovul poate deveni centru de preluare si prelucrare a produselor 
agricole si zootehnice in zona, precum si centru de servicii pentru localitatile 
adiacente (service utilaje agricole, punct distribuire seminte, etc.)

Aceste aspecte au condus la anumite avantaje specifice.  In pofida acestor avantaje 
usor de identificat, exista numeroase ramaneri in urma in toate domeniile (cum ar fi 
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infrastructura), ramaneri care pot fi recuperate cu preturi mai scazute fata de alte 
comunitati.

In  acest  context  obiectivul  general  al  strategiei  de  dezvoltare  a  localitatii  Roznov 
consta  in  reducerea  decalajelor  fata  de  alte  orase  si  imbunatatirea  calitatii  vietii 
locuitorilor  prin asigurarea  serviciilor  publice  absolut  necesare (drumuri,  apa,  gaz, 
canalizare,  etc.),  pentru apropierea standardului general de dezvoltare catre nivelul 
unor comunitati similare din Uniunea Europeana.
Obiective specifice:

- dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice prin modernizarea drumurilor 
locale,  judetene  si  national,  extinderea  retelei  de  apa  potabila,  introducerea 
retelei de gaz metan, extinderea retelei de canalizare

- dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale pentru imbunatatirea calitatii 
vietii prin modernizarea infrastructurii de invatamant, cultura, sanatate si servicii 
sociale

- stimularea dezvoltarii economice in zona pentru cresterea nivelului de trai
Directii de dezvoltare
Strategia  de  dezvoltare  contine prioritati  si  masuri  ce vor  putea  fi  finantate  de la 
bugetul local, de la bugetul de stat si din fondurile structurale europene (Fondul Social 
European,  Fondul  European de Dezvoltare  Regionala  si  Fondul  Agricol  European 
pentru Dezvoltare Rurala).  In scopul atragerii de fonduri vor trebui accesate fonduri 
din programele operationale sectoriale:  transport, mediu, dezvoltare resurse umane, 
dezvoltarea capacitatii administrative, cresterea competitivitatii economice, precum si 
Programul operational regional. 
Pentru a accesa aceste fonduri europene trebuiesc indeplinite mai multe conditii:

- trebuie luata in calcul posibilitatea de a obtine credite bancare pentru a putea 
asigura cofinantarea acestor proiecte si pentru a putea atrage fonduri cat mai 
mari in scopul rezolvarii problemelor locale existente.

- trebuie elaborate documentatii specifice (cum ar fi studii de fezabilitate) inainte 
de  depunerea  cererilor  de  finantare;  aceste  documentatii  sunt  destul  de 
costisitoare,  dar  reprezinta  o  conditie  absolut  necesara  pentru  accesarea 
fondurilor,  precum si  o  dovada asupra  necesitatii  proiectului  si  a  seriozitatii 
aplicantului.

- este necesara pregatirea personalului pentru a elabora aceste cereri de finantare 

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii
Obiectivul acestei prioritati consta in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice 
in scopul imbunatatirii conditiilor de viata pentru locuitorii din orasul Roznov si satele 
Slobozia si Chintinici. Prin infrastructura fizica intelegem cai rutiere si cai feroviare, 
retele gaze naturale, retele apa potabila, retele canalizare, colectare deseuri menajere.

Componenta 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier si 
feroviar

Obiectivul componentei: 
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii  rutiere si feroviare in vederea asigurarii 
unui acces rapid si sigur catre Drumul National 15 Bacau – Piatra Neamt.  Cand ne 
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referim la infrastructura rutiera luam in considerare si tronsoanele de drum judetean si 
national care traverseaza localitatea, desi gospodarirea acestora revine altor institutii.
Justificare:
La nivelul orasului Roznov si a satelor Slobozia si Chintini exista o situatie critica a 
drumurilor locale, gradul de modernizare a acestora fiind foarte scazut.  Situatia nu 
este specifica numai pentru aceste localitati. Asa cum reiese din analizele efectuate, 
un punct  forte  este  dat  de proximitatea  municipiului  Piatra  Neamt  si  de faptul  ca 
Roznovul este traversat de 15 DN Bacau – Piatra Neamt, ceea ce scurteaza distanta 
fata de marile artere rutiere si faciliteaza legaturile cu alte localitati, punct pozitiv care 
reduce  anumite  costuri  pentru  lucrari  de  infrastructura,  cum  ar  fi  transportul 
materialelor de constructii.
Astfel ca, desi in acest moment transportul pe cale ferata pare compromis, viitorul ii 
va deschide noi oportunitati, iar Roznovul poate profita de faptul ca este traversat de 
calea ferata si are si rampa de descarcare a vagoanelor.
a). In localitatea Roznov si satele Slobozia si Chintinici exista urmatoarele cai rutiere:

- Drum National 15  Bacau – Piatra Neamt  
o lungime de 3,2 km – orientare N-S; asfaltat;
o traveseaza  orasul  de  la  limita  comunei  Savinesti  la  limita  comunei 

Zanesti
- Drum Judetean 156 Girov – Borlesti – Tazlau

o Asfaltat – dar in stare precara pe anumite portiuni;
o Lungime 6  km pe  teritoriul  localitatii  Roznov;  orientare  NE –  SV, 

traverseaza  Slobozia  la  est,  apoi  Roznovul  si  apoi  Chintinici,  cu 
continuare spre Borlesti si Tazlau 

o Face legatura in teritoriu cu Romanul prin Girov si cu Valea Trotusului 
(orasele Moinesti si Comanesti) prin Tazlau

- Drumul comunal 109 Dochia – Savinesti
o Pietruit
o Are o lungine de 4,5 km pe teritoriul localitatii traversand Slobozia pe 

directia Est – Vest;
o Este  important  pentru  ca  leaga  comuna  Dochia  de  DN15 si  zonele 

adiacente (platforma Savinesti si Piatra Neamt)
- in  afara  de  arterele  rutiere  susmentionate,  mai  exista  o  retea  de  drumuri 

secundare, de interes local, in lungime totala de 35,6 km;
Drumurile comunale sunt pietruite si acest fapt creeaza inconveniente si disconfort. 
Probleme:
- un inconvenient este legat de aparitia gropilor in carosabil si necesitatea efectuarii 
dese a reparatiilor necesare. Disconfortul este cauzat de conditiile de trafic si de praful 
care se ridica datorita starii drumurilor. 
-  de  asemenea,  in  timpul  perioadelor  ploioase,  anumite  portiuni  din  drumurile 
secundare devin impracticabile deoarece sunt din pamant, tasate natural; - este cazul 
unul drumuri din satele apartinatoare;
- reteaua stradala e de calitate precara
- intersectiile de strazi nu sunt realizate potrivit normativelor tehnice;
- strazile interioare nu sunt amenajate;
 b)  O  alta  problema  necesara  a  fi  rezolvata  consta  in  subtraversarea  Drumului 
National Bacau – Piatra Neamt. Datorita cresterii continue a traficului in momentul 
actual si in viitor in conditiile in care infrastructura de transport a ramas aceeasi, este 
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absolut  necesara  amenajarea  unei  subtraversari  a  DN pentru  a  reduce numarul  de 
accidente care au loc pe raza orasului si pentru a fluidiza traficul
c)  traversarea  pietonala  a  DN 15 se  face  in  acest  moment  in  conditii  clasice  (pe 
“zebra”). In conditiile evidente ale cresterii traficului in viitor, situatia nu mai poate 
continua si este nevoie de amenajarea unor pasarele de traversare. Scopul acestora 
este de a diminua numarul accidentelor rutiere si de a fluidiza traficul.
d) in conditiile restrictionarii accesului carutasilor si animalelor la DN Bacau – Piatra 
Neamt, vor trebui gasite solutii pentru aceste categorii, ceea ce inseamna amenajarea 
unor drumuri de acces.
e)  datorita  cresterii  puternice  a  traficului  in  conditiile  aceleiasi  infrastructuri  este 
necesara  modernizarea  DN prin  devierea  sa  in  afara  localitatii  Roznov,  la  est  de 
Slobozia.  Acest lucru ar contribui la fluidizarea traficului si reducerea timpului de 
deplasare  si  a  consumului  de  carburant,  precum  si  la  reducerea  numarului  de 
accidente  rutiere.  In  plus,  poluarea  aerului  in  Roznov  ar  fi  mai  redusa.  Solutiile 
trebuiesc elaborate in comun cu autoritati locale invecinate si cu autoritati judetene.
f.) pozitia geografica a localitatii Roznov langa albia raului Bistrita si la confluenta cu 
Cracaul, predispune zona la inundatii, care se produc mai ales in zona luncii Bistritei. 
Iar solurile aluvionare si terasele Bistritei nu sunt foarte favorabile pentru drumuri, in 
sensul ca se pot produce alunecari de teren care afecteaza reteaua rutiera. Din acest 
motiv  trebuiesc  identificate  zonele  care  sunt  in  pericol  si  acolo  sa  se  efectueze 
consolidari si terasamente.  Iar reteaua rutiera ca include DN15 trebuie sa evite zona 
de terasa, cea mai fezabila solutie fiind devierea sa in dealurile estice; 
g)  existenta  caii  ferate  Piatra  Neamt  –  Bacau  presupune  masuri  suplimentare  de 
siguranta  a  circulatiei  trenurilor,  si  executarea  unei  treceri  de nivel  cale  ferata,  in 
conditiile in care se poate pronostica o revigorare a transportului de marfa pe calea 
ferata datorita faptului ca ar trebui sa fie mult mai ieftin decat cel rutier. Transportul 
rutier  va  fi  pus  in  dificultate  in  viitor  datorita  poluarii  si  a  faptului  ca  foloseste 
combustibili  epuizabili.  Revigorarea  transportului  de  marfa  pe  calea  ferata  ar 
presupune si electrificarea caii  ferate Piatra Neamt Bacau si cresterea traficului pe 
aceasta ruta.
Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse

a. Modernizarea  drumurilor  judetene si  comunale  din  intravilan  si  extravilan. 
Modernizarea presupune asfaltarea acestora, dar mai intai trebuiesc efectuate 
celelalte lucrari : canalizare, retele de apa, etc. Extinderea covoarelor asfaltice 
pana  la  centrele  satelor  Slobozia  si  Chintinici,  refacerea  santurilor  si  a 
podetelor;

b. rezolvarea problemei intersectiilor, semaforizare pe DN 15;
c. Refacerea spatiilor verzi din zona drumurilor;
d. Amenajare de parcari in zona obiectivelor de interes public;
e. Construirea de podete aferente cailor de acces in gospodarii,  dupa proiecte 

care  sa  asigure  capacitatea  corespunzatoare  de  scurgere  a  apelor  pluviale;  
construirea de parapeti laterali

f. Amenajarea santurilor de scurgere a apelor
g. Amenajarea de poduri peste paraie in satul Chintinici
h. Deschiderea  de  noi  drumuri  in  intravilan,  in  enclave  neconstruite,  pe baza 

PUZ
i. Amenajarea  trotuarelor,  a  pistelor  pentru  biciclisti  si  a  rampelor  de  acces 

pentru persoane cu handicap.
j. efectuarea unei subtraversari a Drumului National 15 Bacau Piatra Neamt in 

zona centrala a orasului Roznov
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k. Amenajarea de pasarele pentru traversarea DN Piatra Neamt Bacau
l. Amenajarea unui drum pentru carute si animale in asa fel incat sa poata fi 

evitata utilizarea DN Piatra Neamt Bacau
m. Devierea  DN prin  amenajarea  unei  sosele  de  centura  in  afara  localitatii  – 

proiect de perspectiva pe termen lung cu participarea Consiliului Judetean si a 
consiliilor locale din Zanesti, Savinesti si Dumbrava Rosie

n. Consolidari,  terasamente,  refacere  si  reabilitare  a  drumurilor  afectate  de 
alunecari de teren si inundatii

o. executarea unei treceri de nivel cale ferata

Componenta 1.2. Introducerea retelei de furnizare a gazului metan si 
extinderea retelei de electricitate 

Obiectivul componentei: 
Introducerea  retelei  de  gaz  metan  astfel  incat  acesta  sa  fie  la  dispozitia  oricarei 
gospodarii din orasul Roznov si satele apartinatoare Slobozia si Chintinici.
Justificare
In momentul  actual la nivelul unitatii  administrativ teritoriale Roznov gospodariile 
populatiei si institutiile publice nu sunt bransate la reteaua de gaz metan. In aceste 
conditii  pentru  prepararea  hranei  populatia  utilizeaza  butelii  cu  butan  sau  energie 
electrica  ceea  ce  inseamna costuri  suplimentare.  In  acelasi  timp pentru  incalzirea 
locuintelor  majoritatea  populatiei  utilizeaza  sobe  cu  combustibili  solizi,  respectiv 
lemne de foc. Se impune introducerea si apoi extinderea retelei  de gaz metan. Un 
punct  tare  identificat  este  faptul  ca  s-au  facut  studii  si  s-a  identificat  faptul  ca 
alimentarea cu gaze a orasului Roznov si a satelor apartinatoare Slobozia si Chintinici 
se va realiza din conducta  de transport  Costisa  – Savinesti,  prin racord la  aceasta 
conducta si printr-o statie de reglare – masurare si predare. Din aceasta statie se vor 
executa retele de distributie Studiul de fezabilitate este deja elaborat. Racordarea la 
conducta Costisa – Savinesti  reduce practic costurile de aductiune a retelei de gaz 
metan. 
Conectarea la gaz metan nu este o problema de confort a locuitorilor, ci si una de 
dezvoltare  pe  termen  lung,  deoarece  localizarea  eventualelor  activitati  economice 
depinde de aductiunea de gaz metan ca materie prima pentru procese industriale. 
In domeniul energiei electrice este de mentionat ca toate gospodariile din Roznov, 
Slobozia si Chintinici au acces la reteaua de electricitate. Sunt insa anumite masuri ce 
se  impun  a  fi  intreprinse  si  in  acest  domeniu,  printre  care  extinderea  retelei  de 
iluminat  stradal  si  extinderea  retelei  de  electricitate  catre  zonele  ce  urmeaza  a  fi 
locuibile si spre zona ce urmeaza a fi stabilita de ca zona de amplasament  pentru 
localizarea  activitatilor  economice.  Documentele  legate  de  reteaua  de  gaz  metan 
(avize, autorizatii), inclusiv  un studiu de impact asupra acestei lucrari, facandu-se si o 
analiza de cost a acestei lucrari, identificandu-se gospodariile doritoare de gaz metan 
si costurile pe care ar trebuie sa le suporte comunitatea locala si fiecare gospodarie in 
parte au fost realizate.

Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:
a) Finalizarea Identificarea potentialelor surse de finantare pentru aceasta actiune
b)  Extinderea retelei de gaz metan la toate gospodariile  localitatii Roznov si a 

satelor Slobozia si Chintinici se va face in trepte, incepand cu gospodariile 
situate in zona retelei actuale, spre centrul localitatii, acolo unde aglomerarea 
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gospodariilor este mai mare. Se va avea in vedere extinderea pentru conectarea 
cu prioritate a institutiilor publice – scoli, dispensare medicale, etc.

c) Extinderea retelei de iluminat stradal;
d) Extinderea retelei de energie electrica spre zona in care urmeaza a fi localizate 

activitatile economice.

Componenta  1.3.  Modernizarea  si  extinderea  retelei  de  apa  – 
canalizare

Obiectivul componentei: 
Extinderea retelei de apa si canalizare la toate gospodariile din Roznov, Slobozia si 
Chintinici, corespunzator standardelor Uniunii Europene.
Justificare:
In momentul actual la nivelul unitatii administrativ teritoriale Roznov exista 22 km de 
retea de apa potabila si 4,2 km de retea de canalizare. Din cele 3048 de locuinte, 850 
sunt  conectate  la  reteaua  de  apa  si  250  la  cea  de  canalizare  Alimentarea  cu  apa 
potabila in sistem centralizat se face din conducta Piatra Neamt – Roznov – Zanesti, 
cu captare din puturi din satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, retea administrata 
de Apaserv. Locuintele din satele Slobozia si Chintinici se alimenteaza cu apa din 
stratul  freatic,  prin  puturi.  Roznvoul  dispune  de  retea  de  canalizare  cu  statie  de 
epurare in aval. Localitatile Slobozia si Chintinici sunt lipsite de retea de canalizare. 
Practic,  1200 gospodarii  folosesc fose septice pentru dejectiile din gospodarii,  fapt 
care pune in pericol calitatea apei din panza freatica, mai ales ca panza freatica este 
situata la adancimi mici, lucru specific zonelor de lunca si terasa.
Din situatia prezentata anterior rezulta necesitatea extinderii sistemului de alimentare 
cu  apa.  Problema este  si  mai  presanta  daca  luam in  calcul  canalizarea.  In  scopul 
imbunatatirii conditiilor de viata este necesara construirea unui sistem de canalizare 
pentru toate  gospodariile  din Roznov, Sloboza si  Chintinici.  O analiza economico 
financiara  ar  permite  sa  se  vada  care  varinta  este  mai  eficienta  dintre  cea  de 
alimentare de la reteaua din Piatra Neamt sau construirea unei retele proprii, precum 
si problema statiei de epurare. Solutiile specialistilor inclina pentru instalatii locale de 
alimentare  cu apa din puturi cu pompe submersibile si hidrofor doar la comunitatile 
foarte indepartate, respectiv, Chintinici Deal, Munteni si Chintinici Fund. Acestea vor 
avea si instalatii locale de canalizare cu fose septice vidanjabile.
Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:

a) Efectuarea studiilor tehnice necesare pentru diversele lucrari legate de apa – 
canal.

b) Cautarea oportunitatilor  de finantare, fondul de dezvoltare rurala fiind pretabil 
pentru aceasta actiune

c) Reparatii la reteaua curenta de apa si canalizare
d) Extinderea retelei de apa potabila in Roznov (6 km) si Slobozia (3 km);
e) Asigurarea sursei  de apa proprii  pentru Slobozia,  prin valorificarea celor  3 

statii de pompare existente
f) Introducerea retelei de apa potabila in Chintinici;
g) Extinderea retelei existente de canalizare in Roznov;
h) Realizarea retelei de canalizare in Slobozia
i) Marirea capacitatii de epurare si reabilitarea statiei de epurare a Roznovului;
j) Implementarea  unui  program  de  educatie  si  constientizare  a  populatiei  cu 

privire la necesitatea racordarii la reteaua edilitara pentru reducerea poluarii;
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Componenta  1.4.  Infiintarea  sistemului  de  colectare  selectiva  a 
deseurilor si amenajare rampa de gunoi

Obiectivul componentei
Cresterea  gradului  de  curatenie  a  localitatii  si  reducerea  poluarii  prin  infiintarea 
sistemului de colectare selectiva a deseurilor. 
Justificare
In momentul  de fata,  la  nivel de localitate,   sistemul de colectare a  deseurilor  nu 
respecta standardele europene, existand pericolul unor focare de infectii  si din acest 
motiv se impun masuri urgente de interventie.
Populatia depoziteaza neorganizat deseurile solide post utilizare, iar alte deseuri sunt 
arse (mase plastice, cauciuc, textile sintetice) cu efect poluator al aerului.
Un punct tare identificat de analiza noastra consta in faptul ca se preconizeaza la nivel 
judetean ca in zona Roznov sa fie localizata o rampa de colectare si neutralizare a 
deseurilor menajere, rampa care sa fie utilizata si de comunele limitrofe. Localizarea 
acestui sistem in Roznov ar putea aduce unele venituri administratiei locale.
Cert este ca trebuie creata infrastructura locala de colectare, depozitare intermediara si 
transport a a deseurilor. Problema trebuie privita si din punct de vedere integrat cu 
celelalte  localitati  prin participarea la programul judetean de gestionare integrata a 
deseurilor menajere: colectare selectiva, statie de sortare si transport la platformele 
menajere stabilite, neutralizare. 
Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:

a) studiu de fezabilitate si analiza a costurilor pentru un serviciu de colectare, 
transport, depozitare si neutralizare a deseurilor

b) infiintarea unui  serviciu de colectare la nivelul  primariei  sau externalizarea 
acesteia activitati catre un prestator privat

c) achizitionarea de pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor
d) achizitionarea de mijloace de transport
e) construirea de platforme ecologice pentru colectarea gunoiului de grajd
f) crearea  infrastructurii  locale  de  colectare  si  depozitare  intermediara  a 

deseurilor.
g) participarea  la  programul  judetean  de  gestionare  integrata  a  deseurilor 

menajere
h) promovarea conceptelor  moderne de gestionare a deseurilor  prin actiuni de 

educare a populatiei comunitatii.

Prioritate 2. Protectia mediului
Obiectivul general al acestei prioritati il reprezinta prezervarea mediului inconjurator 
si combaterea poluarii in concordanta cu cerintele existente in Europa. Neindeplinirea 
conditiilor  de  mediu  conform  standardelor  poate  atrage  sanctiuni  importante.  In 
acelasi  timp, desi sumele necesare combaterii  poluarii  sunt in general foarte  mari, 
exista oportunitatea fondurilor externe intr-un domeniu foarte sensibil  

Componenta 2.1. Stabilizarea terenurilor prin actiuni de combatere a 
alunecarilor de teren

Obiectivul componentei
Imbunatatirea  standardului  de  viata  al  locuitorilor  orasului  prin  combaterea 
alunecarilor  de  teren.  Atragerea  in  circuitul  agricol,  forestier  si  industrial  a  noi 
suprafete de teren
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Justificare
La nivelul unitatii administrativ teritoriale Roznov pericolul alunecarilor de teren este 
unul real datorita pozitionarii geografice in zonele de lunca si terasa ale Bistritei si 
Cracaului.  Solul si depozitele geologioce contribuie la acest risc. In aceste conditii 
este necesara stabilizarea terenurilor expuse la alunecari. Este necesar sa se execute 
indiguiri  si  aparatori  de  mal  de-a  lungul  Bistritei  si  Cracaului.  Aceste  lucrari  vor 
contribui  la introducerea in circuitul  economic al  unor noi suprafete de teren si la 
reducerea costurilor legate de intretinerea drumurilor in zonele unde alunecarile de 
teren pun in pericol drumurile.
Problemele  generate  de  fenomene  hidrometeorologice  periculoase  (inundatii, 
alunecari  de teren,  eroziune,  distrugere  recolte,  gospodarii,  poduri,  drumuri,  retele 
electrice,  etc.)  au costuri  economice ridicate.  Acestea conduc la reducerea calitatii 
vietii,  afectand  direct  locuitorii.  In  plus,  alunecarile  de  teren  conduc  la  scaderea 
valorii  economice si  peisagistice  a  suprafetelor  afectate,  iar  materialele  aluvionare 
care ajung in rauri  au un impact  direct asupra florei  si  faunei acvatice,  ducand la 
colmatarea lacurilor
Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:

a) Efectuarea  de  studii  geotehnice  pentru  identificarea  zonelor  de  risc  in 
domeniul alunecarilor de teren;

b) Efectuarea unui studiu de fezabilitate  si  o analiza a costurilor actiunilor de 
combatere a alunecarilor de teren

c) Identificarea potentialelor surse de finantare pentru activitatile de combatere a 
alunecarilor de teren.

d) Actiuni efective de combatere a lunecarilor de teren
e) Indiguri pe cursurile Bistritei si Cracaului
f) Identificarea  de  solutii  tehnici  pentru  stabilizarea  cursului  apei  in  albia 

Cracaului
g) Combaterea fenomenelor produse de inundatii in albiile Cracaului si Bistritei
h) Combaterea eroziunii solului;
i) Ameliorarea terenurilor care au sare, motiv ce duce la scaderea productivitatii;
j) Infiintarea  unui  lac  de  retentie  pe  Cracau,  in  amonte  de  Slobozia,  pentru 

apararea zonelor construite;
k) Constructia canalului Cracau – Slobozia pe 6 km;
l) Regularizarea raurilor  Bistrita,  Cracau si  iapa prin gabioane,  arocamente  si 

plantari de pomi
m) Impadurirea suprafeteleor expuse la alunecari pe dealul Chintinici; 

Componenta 2.2. Amenajarea spatiilor verzi si a unui loc de agrement

Obiectivul componentei
Imbunatatirea  calitatii  vietii  si  cresterea  gradului  de  conform  pentru  populatia 
localitatii Roznov prin amenajarea spatiilor verzi
Justificare:
Localitatea Roznov dispune de un parc dendrologic care se intinde pe o suprafata de 
36 hectare si care contine specii rare si protejate. Acest parc dendrologic, cu anumite 
investitii, poate deveni un adevarat parc al orasului si un punct de atractie turistica, 
mai ales ca pe teritoriul sau se afla si monumente istorice (Biserica Sfantu Nicolae, 
castelul  Roznovanu  si  beciurile  Hanului  Roznovanu).  Insa,  pentru  o  dezvoltare 
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aronioasa a localitatii si pentru atragerea turistilor, reabilitarea acestui perimetru nu 
este suficienta.
Din analiza nevoilor  si  a  potentialului  efectuata  la  nivel  de localitate  s-a desprins 
urmatoarele necesitati:

- Redelimitarea si reamenajarea parcului dendrologic prin actiuni de curatare si 
replantare de specii

- amenajarea a 4 parcuri  si  spatii  de joaca pentru copii  si  de agrement pentru 
tineri;

- crearea unei zone de agrement pentru pescuit sportiv si agroturism
- promovarea unui proiect comunitar de amenajari de spatii verzi in gospodariile 

populatiei
- realizarea unor spatii verzi de-a lungul drumurilor de acces. 

Printre  punctele  tari  identificate  se  numara  proximitatea  Bistritei,  ceea  ce  permite 
crearea  in vecinatate  a  unui  loc de  agrement.  Similar,  apropierea  de orasul  Piatra 
Neamt poate aduce un numar mai mare de beneficiari si incasari crescute, mai ales ca 
zona noastra este in afara orasului si a dificultatilor si neplacerilor implicate de acest 
lucru.
Pe  termen lung,  efectuarea  activitatilor  de  imbunatatire  a  infrastructurii  va  obliga 
regandirea si constientizarea populatiei locale cu privire la amenajarea spatiilor verzi, 
atat cele situate pe proprietate publica, cat si cele situate pe proprietate privata, adica 
curtile oamenilor.
Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:

a) Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spatiilor verzi
b) Actiuni de educare a populatiei in domeniu
c) Redelimitarea si reamenajarea parcului dendrologic prin actiuni de curatare si 

replantare de specii faunistice;
d) Stabilirea  unui regulament  de amenajare  a  curtilor  private,  cu reglementari 

privitoare la penalizari
e) Consultarea populatiei cu privire la locatiile spatiilor de joaca si de agrement
f) Identificarea potentialelor firme interesate sa investeasca in zona de agrement 

pentru pescuit sportiv si agroturism
g) Identificarea altor resurse financiare pentru finantarea acestor actiuni
h) Amenajarea efectiva a locurilor de joaca
i) Amenajarea  zonei  de  agrement  pentru  pescuit  sportiv  si  agroturism  prin 

construirea  de parteneriate  public  privat.  (incheierea  de contracte  ferme cu 
agenti economici care vor investi), canal HIDRO

j) Implementarea  proiectului  comunitar  pentru  amenajarea  spatiilor  verzi: 
realizarea de spatii verzi de-a lungul drumurilor de acces 

Componenta 2.3. Impaduriri in zonele afectate de defrisari

Obiectivul componentei
Imbunatatirea potentialului silvic al localitatii si atragerea de noi suprafete nefolosite 
in circuitul silvic de exploatare.
Justificare:
Roznovul dispune de suprafete silvice reduse, care se rezuma la doar 17 hectare. In 
pofida  acetei  situatii,  exista  numeroase  alte  suprafete  deteriorate  care  trebuie 
amenajate  silvic,  nu  numai  datorita  potentialului  economic  legat  de  exploatarile 
forestiere, cat si datorita necesitatii fructificarii potentialului turistic. Iar Roznovul are 
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avantajul ca pe raza localitatii se afla Centrul de Perfectionare a Cadrelor in domeniul 
Silviculturii, existand practic premizele pentru dezvoltarea acestui domeniu.  
Datorita  utilizarii  intensive a suprafetelor  forestiere,  este  nevoie de o reabilitare  a 
padurilor si pasunilor existente in scopul cresterii potentialului economic al acestora, 
atat  pentru  valorificarea  materiei  prime,  cat  si  pentru  valorificarea  potentialului 
turistic.   Din  analiza  nevoilor  la  nivel  de  localitate  s-au  identificat  urmatoarele 
probleme:

- necesitatea reabilitarii padurilor existente
- introducerea unor culturi de specii silvice cu crestere rapida pentru valorificare 

energetica
- realizarea unor culturi de specii pentru nuiele destinate impletiturilor.
- introducerea in circuitul silvic a unor suprafete noi.
- reabilitarea terenurilor saraturate, potentiale a deveni suprafete forestiere 

Dintre punctele tari identificate in domeniul silvic enumeram factori favorabili, cum 
ar fi politica nationala in domeniul silviculturii (ce presupune echilibrare ecologica si 
culturi  mozaic)  precum  si  politica  nationala  in  domeniul  energenticii  (ceea  ce 
inseamna plantarea de arbori cu ritm rapid de crestere pentru valorificare energetica.) 
Aceste politici presupun si alocarea de fonduri, un alt punct tare in domeniu, fonduri 
care  vor  veni  prin  Programul  Operational  Sectorial  Mediu,  prin  fonduri 
guvernamentale alocate direct si prin Fondul European pentru Dezvoltare Rurala.
Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:

a) elaborarea unui studiu pentru a identifica masurile ce trebuie intreprinse
b) identificarea resurselor financiare potentiale pentru intreprinderea masurilor
c) reabilitarea padurilor existente
d) introducerea in circuitul silvic a unor noi suprafete – impaduriri pe 25 hectare;
e) realizari de impaduriri 
f) realizarea  de  perdele  forestiere  de  protectie  de-a  lungul  arterelor  intens 

circulate
g) realizarea unor culturi de specii silvice cu crestere rapida, specifice luncilor, 

pentru valorificare energetica;
h) infiintarea unei pepiniere pentrui pomi fructiferi si ornamentali
i) fructificarea  avantajului  existentei  pe  raza  orasului  a  Centrului  de 

Perfectionare a Cadrelor din Silvicultura; 

Componenta  2.4.  Combaterea  eroziunii  solului,  amenajari  albii 
cursuri de apa, regularizari, desecari si alte lucrari hidrotehnice

Obiectivul componentei
Cresterea  potentialului  economic  al  localitatilor  Roznov,  Slobozia  si  Chintinici  si 
reducerea  cheltuielilor  de  intretinere  a  infrastructurii  prin  investitii  in  domeniul 
susmentionat.
Justificare
Pe raza localitatilor susmentionate exista o retea hidrografica foarte extinsa care pune 
numeroase probleme de amenajare si intretinere. Este vorba de Bistrita, Cracau, Iapa 
si  numeroase  alte  paraie  si  cursuri  temporare  care  provoaca  daune.  In  functie  de 
cantitatea de precipitatii si de modul in care acestea cad pe suprafata terenului, se pot 
produce inundatii in zona luncii Bistritei, si in special a Cracaului. Din acest motiv 
sunt  necesare  regularizari  si  amenajari  ale  albiilor  cursurilor  de  apa  mentionate 
anterior. Exploatarea intensiva a suprafetei forestiere a contribuit la eroziunea solului 
in  conditiile  in  care solurile  aluvionare  si  podzolurile  sunt  predispuse la  astfel  de 
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fenomene. Exista un potential piscicol substantial care nu este exploata corespunzator, 
iazul de 3 hectare luciu de apa al SC Alstor SRL trebuind a fi amenajat corespunzator. 
Exista posibilitatea infiintarii si a altor amenajari piscicole. 
Un alt  aspect  important  consta  in  castigarea  unor  suprafete  expuse  inundatiilor  si 
situate  in  vaile  Bistritei  si  Cracaului  si  introducerea  acestor  suprafete  in  circuitul 
economic. Acest proces implica costuri legate de indiguirea Bistritei pe o suprafata de 
6 km.. Trebuie cautate solutii tehnice de stabilizare a cursului apei in albia raurilor 
Bistrita  si  Cracau.  Tehnicile  silvice  trebuie  combinate  cu  cele  de  stabilizare  a 
terenurilor. Prin actiunile de stabilizare a terenurilor se va reface si echilibrul ecologic 
al zonei.  
Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:

a) efectuarea unui studiu hidrogeologioc pentru a identifica problemele localitatii 
in domeniul susmentionat

b) identificarea resurselor financiare potentiale pentru rezolvarea problemelor din 
domeniu

c) intreprinderea actiunilor ce se impun 

Componenta 2.5. Combaterea poluarii aerului, solului si apelor

Obiectivul componentei
Reducerea poluarii aerului, apei si solului pe raza localitatii
Justificare
Apropierea  geografica  a  localitatii  de  platforma  industriala  Savinesti  si  de  orasul 
Piatra Neamt a condus la o poluare crescuta a apei, aerului si solului. Trebuie insa sa 
spunem  ca  reducerea  activitatii  pe  platforma  industriala  Savinesti  si  inchiderea 
Reconstructia a contribuit la diminuarea in timp a poluarii. Cu toate acestea poluarea 
aerului,  a solului si a apelor exista,  insa pana in prezent nu au fost  facute analize 
pentru a stabili exact gradul de poluare. Cest este ca la poluarea existenta contribuie si 
gospodariile individuale de pe raza comunei, mai ales la poluarea apelor de suprafata 
si a panzei freatice. Emisia de poluanti in aer, apa si sol, mai ales din trecutul apropiat 
a dus la deprecierea calitatii mediului natural, cu impact negativ asupra biodiversitatii 
si  a peisajului,  crescand riscul de imbolnaviri  la populatie si ducand la disconfort. 
Poluarea apelor curgatoare si a lacurilor a dus la degradarea faunei si florei aferente, 
scazand gradul de atractivitate al acestor zone pentru activitati de recreere. Nu trebuie 
neglijata poluarea aerului datorata traficului intens pe DN 15, precum si faptul ca in 
viitor se preconizeaza o crestere a acestuia. 
Poluarea apelor de suprafata si freatice (din care se alimenteaza unele gospodarii din 
Chintinici si Slobozia) se datoreaza activitatilor gospodaresti si agentilor economici. 
Poluarea  aerului  se  datoreaza  in  special  agentilor  economici  de  pe  platforma 
industriala savinesti, dar si datorita circulatiei rutiere. Poluarea solului se datoreaza 
agriculturii si activitatilor gospodaresti.
Din considerentele enumerate mai sus se impun mai multe actiuni:

- identificarea  surselor  de  poluare  si  a  stadiului  de  afectare  a  mediului 
inconjurator

- monitorizarea gradului de poluare 
- gasirea de solutii pentru stoparea poluarii si de restaurare ecologica
- restructurarea activitatilor gospodaresti pentru eliminarea surselor de poluare
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Descrierea actiunilor ce trebuie intreprinse:
a) Evaluarea  calitatii  apei  aerului  si  solului  pe  baza  metodelor  si  criteriilor 

Uniunii Europene
b) Infiintarea  si  dotarea  unui  punct  pentru  monitorizarea  evolutiei  situatiei 

poluarii in zona 
c) Mentinerea calitatii  mediului  prin verificari  pentru nedepasirea normelor de 

poluare de catre agentii economici
d) Realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea si controlul poluarii
e) Limitarea  emisiilor  anumitor  agenti  economici  mari  poluatori  prin 

introducerea de reglementari care sa conduca la reducerea poluarii
f) Reconstructia ecologica a zonelor degradate
g) Stoparea poluarii si depoluarea cursurilor de apa, inclusiv repopularea acestora
h) Realizarea unor sisteme de alarmare a populatiei din zonele potential afectate
i) Activitati de informare si de educare a populatiei.

Componenta 2.6. Amenajarea islazurilor locale

Obiectivul componentei:
Cresterea valorii economice a pasunilor si islazurilor de pe raza localitatii.
Justificare
Pe  raza  unitatii  administrativ  teritoriale  Roznov  exista  o  suprafata  insemnata  de 
pasuni si fanete, care ocupa 380 hectare, reprezentand peste 10% din suprafata totala. 
Din aceste  suprafete,  350 hectare  sunt  domeniu  public,  deci  este  responsabilitatea 
Consiliului Local sa le intretina si sa le valorifice. Zootehnia localitatii  se bazeaza 
tocmai pe aceste suprafete,  care au valoare crescuta si  datorita  situatii  in  zona de 
lunca, unde pasunile sunt mult mai valoroase. Insa, exploatarea intensiva din ultima 
perioada, coroborata cu investitii minime in domeniu, au condus la degradarea acestor 
suprafete  si  la  scaderea potentialului  lor economic.  Se impun astfel  actiuni  pentru 
imbunatatirea  pasunilor  prin  suprainsamantare  si  fertilizare  in  lunca  Bistritei, 
Caliman, Islazul Boilor si Dealul Chintinici pe o suprafata de 325 hectare
 In scopul cresterii calitatii economice si a valorificarii superioare a acestor suprafete 
se impun cateva masuri urgente.
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse:

a) efectuarea unui studiu pentru a  vedea gradul  de afectare  al  suprafetelor  de 
pasune si masurile ce trebuiesc intreprinse pentru remedierea situatiei;

b) identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste actiuni
c) gasirea  de  agenti  economici  care  sa  utilezeze  pasunile  si  sa  contribuie 

financiar la finantarea actiunilor de intretinere
d) efectuarea de lucrari de intretinere a pasunilor
e) lucrari de suprainsamantare, fertilizare si altele

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educatie si cultura
Educatia sta la baza dezvoltarii fiintei umane si datorita acestui fapt trebuie create 
conditiile pentru desfasurarea unui act educational de calitate si pentru pastrarea si 
atragerea  personalului  tanar  educational.  Numai  asa  putem vorbi  de  o  dezvoltare 
armonioasa.
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Componenta  3.1.  Reabilitarea  si  modernizarea  unitatilor  de 
invatamant

Obiectivul componentei
Cresterea  calitatii  actului  de  invatamant  prin  asigurarea  condiitilor  optime  pentru 
derularea acestuia. Acest fapt presupune investitii in infrastructura pentru invatamant
Justificare:
Conform  Fisei  Localitatii  intocmita  de  Directia  de  Statistica  ajudetului  Neamt, 
(acestea  fiind cele mai recente  date de care dispunem in domeniul  populatiei  )  la 
nivelul localitatii Roznov existau 9224 locuitori, distribuit astfel:

- Roznov 5149;
- Slobozia 3093;
- Chintinici 982;

Dintre acestia 2035 persoane erau cuprinse in sistemul de invatamant, reprezentand 
22,7  %,  ceea  ce  reprezinta  un procent  foarte  bun care  arata  ca  populatia  un  este 
imbatranita, iar distributia pe grupe de varsta este echilibrata.
Impartirea aproximativa a populatiei scolare pe categorii de studii este urmatoarea:
- 241 la gradinita;
- 464 la clasele I- IV;
- 438 elevi clasele V – VIII;
- 406 elevi scoli profesionale;
- 486 elevi licee.
Asadar,  trebuie sa luam in calcul ca Roznovul are un specific aparte,  in sensul ca 
populatia tanara nu a migrat spre Piatra Neamt, atat timp cat municipiul este foarte 
aproape si se pot gasi locuri de munca in Piatra Neamt, fara ca acest lucru sa implice 
mutarea.  Ponderea  acestei  categorii  de  populatie  tanara  reprezinta  un  atu  pentru 
localitate  deoarece  aceasta  populatie  tanara  va  putea  fi  implicata  in  dezvoltarea 
comunei, daca se gasesc parghiile necesare. Datele de mai sus  trebuie luate in calcul 
cu rezerva necesara deoarece sunt destul de vechi, iar intre timp s-au produs mutatii 
semnificative, un exemplu fiind migrarea in spatiul UE pentru locuri de munca mai 
bune,  situatie  despre  care  practic  nu  avem date,  aceasta  cuprinzand  si  o  pondere 
necontrolabila si nemasurabila de migratie ilegala.
Toata populatia scolara enumerata mai sus este deservita de 116 de cadre didactice 
(potrivit  Planului  Strategic  Global  Durabil,  Roznov  2000-2005)  in  cadrul 
urmatoarelor unitati de invatamant:

- 3 gradinite (in Roznov, Slobozia si Chintinici);
- o scoala generala de 8 clase in Slobozia cu 14 sali de clasa;
- o scoala generala de 8 clase in Roznov cu 23 de sali de clasa;
- o scoala generala clasele I – IV in Chintinici cu doua sali de clasa;
- centru de perfectionare a cadrelor in domeniul silviculturii cu 14 clase;
- scoala profesionala cu 20 sali de clasa;
- liceu teoretic cu 17 sali de clasa.

Baza materiala a invatamantului din Roznov, desi situata la standarde ridicate si in 
pofida eforturilor facute de autoritatile locale in ultimul timp, necesita in continuare 
investitii.  Este vorba in primul rand de starea tehnica a cladirilor, acestea necesitand 
reabilitari  de  spatii  si  dotari  cu  echipamente  (mobilier,  materiale  didactice,  etc.), 
precum  si  a  furnizarii  utilitatilor  (izolare  termica  a  cladirilor,  reabilitare  grupuri 
sanitare, etc.).
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Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse:
a) Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru reabilitarea scolilor si gradinitelor 

cu respectarea normelor si a standardelor de igiena care se aplica acestor tipuri 
de unitati;

b) Identificarea  resurselor  financiare  necesare  si  stabilirea  volumului  acestora: 
exista fonduri disponibile pentru astfel de investii la Ministerul Educatiei si in 
acest  sens  trebuie mentinuta  o legatura  permanenta  cu Inspectoratul  Scolar 
Neamt pentru accesarea fondurilor de la Banca Mondiala 

c) Identificarea ordinii finantarii proiritatilor in acest domeniu
d) Reabilitarea  si  utilarea  liceului  cu  echipamente  si  aparatura  pentru 

laboratoarele de chimie, fízica, informatica si geografie;
e) Reabilitarea si dotarea scolii profesionale cu echipamente si unelte specifice 
f) Reabilitarea celor 3 gradinite;
g) Dotarea cu materiale didactice (inclusiv echipamente IT)
h) Dotarea cu mobilier
i) Lucrari  de reabilitare  si  consolidare  a  cladirilor  componente  ale scolilor  si 

gradinitelor, inclusiv asigurarea sistemului modern de utilitati 
j) Infiintarea unei gradinite pentru copiii romi in zona comunitatii acestora;
k) Realizarea  de  programe  de  educare  si  integrare  in  invatamantul  primari  a 

copiilor de etnie roma;
l) Infiintarea unui colegiu

Componenta 3.2. Reabilitarea, modernizarea si constructia de unitati 
culturale

Obiectivul componentei
Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din Roznov prin asigurarea de alternative de 
petrecere a timpului liber si revitalizarea culturii si traditiilor locale, inclusiv activitati 
suport pentru dezvoltare comunitara
Justificare:
La nivelul localitatii si nu numai, domeniul cultural a fost ignorat in ultima perioada 
fapt  care  a  condus  la  o  pierdere  a  spiritului  de  comunitate,  la  o  indepartare  a 
oamenilor intre ei si la pierderea vechilor traditii culturale ale comunitatii. In absenta 
finantarii  culturii,  institutiile  de  cultura  au  fost  implicate  intr-un  amplu proces  de 
degradare. 
In  unitatea  administrativ  teritoriala  Roznov  exista  3  camine  culturale,  in  fiecare 
localitate cate unul (Roznov, Slobozia si Chintinici). La nivel de primarie nu exista 
persoana  angajata  pentru  a  desfasura  activitati  culturale.  Mai  exista  o  biblioteca, 
situata in acest moment intr.-o locatie improprie.
In afara de unitatile mentionate anterior, pentru Roznov este caracteristica existenta 
unui bogat patrimoniu cultural care include numeroase monumente de patrimoniu:

- Biserica Sfantu Nicolae – sec XVIII;
- Beciurile hanului Roznovanu;
- Parcul dendrologic;
- Castelul Gh. Ruset Roznovanu.

Acest patrimoniu nu a fost inca valorificat  din punct de vedere turistic si necesita 
investitii mari pentru reabilitarea si intretinerea sa.
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In  podida  acestei  baze  materiale  culturale  existente,  se  impune constructia  de noi 
obiective culturale, cu mar fi un nou sediu de camin cltural in Roznov, o casa de 
cultura, infiintarea unui punct muzeal de istorie si stiinte naturale.
Autoritatile locale vor trebui sa regandeasca activitatea culturala pentru a se adapta la 
noile cerinte ale populatiei, in sensul ca locatiile existente ar trebui sa fie folosite si 
pentru  activitati  de  informare  publica  (de  genul  fonduri  structurale  pentru 
intreprinzatori) sau transformarea locatiilor si adaptarea acestora la activitati sociale 
de genul transformare in centru social. Spunem acest lucru deoarece autoritatile nu 
vor  putea  sustine  singure  activitatea  culturala  in  toate  locatiile  si  atunci  aceasta 
activitate va trebui regandita in sensul colaborarii si incheierii de parteneriate public 
privat  prin  care  anumite  locatii  sa  fie  administrate  in  comun  si  in  acestea  sa  se 
desfasoare activitati private de interes pentru localitate, cum ar fi o sala de internet, un 
punct de informare, etc.   
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse

a) Efectuarea de studii de fezabilitate pentru reabilitarea celor 3 camine culturale, 
dintre care doua se afla intr-o stare foarte rea

b) reabilitarea si reutilarea localurilor de camin cultural existente;
c) Identificarea  agentilor  economici  interesati  in  construirea  de  parteneriate 

pentru  sustinerea  activitatilor  culturale  si  cointeresarea  acestora  pentru 
investitii in infrastructura

d) Identificarea surselor de finantare
e) Implicarea  cultelor  in  dezvoltarea  vietii  spirituale  si  sociale  a  localitatii  – 

eventual darea in administrare catre parohii a anumitor locatii, cu indeplinirea 
anumitor conditii.

f) Reabilitarea si imbogatirea fondului de carte a bibliotecii  – daca fondul de 
carte este solicitat;

g) Infiintarea unui punct muzeal de istorie si stiinte natura;
h) Construirea  unei  noi  case  de  cultura  cu  biblioteca,  sala  de  sedante  si 

conferinte, sala Internet si alte dotari moderne;
i) Stabilirea unui calendar anual al activitatilor culturale pe raza localitatii 
j) Completarea dotarilor pentru accesarea operativa de cunostinte
k) Infiintarea  unui  punct  de  informare  pe  teme  de  interes  pentru  locuitorii 

orasului:  fonduri  structurale,  finantari,  legislatie,  asistenta  si  consultanta  in 
intocmirea cererilor de finantare, etc.

l) Cuplarea  activitatilor  culturale  cu  cele  sociale  –  transformarea  unui  camin 
cultural in centru social, fapt ce ar permite o finantare guvernamentala mai 
usoara.

m) Redelimitarea si reamenajarea parcului dendrologic (curatat, replantat specii 
rare si ornamentale),  tranformarea acestuia in gradina publica – construirea 
unei case de cultura in acest perimetru

n) Intretinerea monumentelor istorice.
o) Introducerea  in  patrimoniu  public  a  castelului,  conform  prevederilor 

testamentare  (actuamente  este  centru  de  perfectionare  a  cadrelor  din 
silvicultura).
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Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT

Obiectivul Componentei
Imbunatatirea  calitatii  vietii  locuitorilor  din  Roznov,  Slobozia  si  Chintinici  prin 
introducerea tehnologiei IT in fiecare unitate publica si in cat mai multe gospodarii 
private.

Justificare
Imbunatatirea  calitatii  vietii  locuitorilor  din  comunitate  necesita  introducerea 
tehnologiei IT, atat in institutiile publice (primarie, scoli, camine culturale, etc.), cat si 
in gospodariile  populatiei.  Si din acest punct de vedere Roznovul detine o pozitie 
buna la capitolul dotari IT sau posibilitati de conectare la retele IT (peste 1000 de 
gospodarii sunt conectate la centrala telefonica digitala, accesul la Internet fiind astfel 
usurat).
 In aceste conditii, informatizarea este mai usor de efectuat, iar populatia este deja 
familiarizata  in  mare  masura  cu  utilizarea  tehnologiei  informatice.  Acesta  este  un 
punct  forte  al  analizei  noastre  in  ceea  ce  priveste  introducerea  tehnologiei  IT. 
Cresterea gradului de informatizare a gospodariilor populatiei inseamna o incepere a 
acestui  proces  inca din scoala primara si  in in acest  sens este datoria autoritatilor 
locale sa asigure conditiile necesare in scoli.
Descrierea activitatilor ce trebuiesc intreprinse

a) analiza  situatiei  actuale  si  a  necesarului  in  ceea  ce  priveste  dotarea  cu 
echipamente IT

b) identificarea surselor de finantare pentru dotarea necesara;
c) utilarea IT a scolilor din localitate
d) conectarea la internet a scolilor
e) construirea de parteneriate cu agenti privati si implicarea acestora in activitati 

comerciale in sfera IT, eventual asigurarea de spatii in camine culturale pentru 
infiintare si derulare activitati specifice

f) informatizarea serviciilor oferite cetatenilor de catre primarie (registru agricol, 
taxe si impozite, evidenta populatiei, etc.)

g) coordonarea  cu  alte  activitati  a  acestui  domeniu  –  infiintarea  punctului  de 
informare si conectarea sa la surse de informare locale, judetene si nationale

Componenta 3.4. Reabilitare si constructie sali si terenuri de sport

Obiectivul componentei
Mentinearea unei  stari  de sanatate  corespunzatoare  a populatiei  prin asigurarea de 
conditii pentru practicarea sporturilor.
Justificare
In  absenta  resurselor  financiare  s-a  constatat  in  ultimul  timp o  degradare  a  bazei 
materiale  sportive  pe  raza  localitatii.  Cum  aceasta  latura  nu  este  una  pur 
administrativa, vor trebui construite parteneriate cu agenti privati pentru construirea 
de baze sportive si de agrement, parteneriate care sa contribuie la reducerea costurilor 
de intretinere. 
Astfel ca este imperios necesar sa se reabiliteze cele patru terenuri de sport de pe 
langa scoli  si  cele doua sali  de sport,  precum si  modernizarea  stadionulului  local. 
Aceste lucrari de reabilitare si modernizare implica costuri destul de ridicate si din 
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acest motiv este necesara cointeresarea agentilor economici privati pentru finantarea 
acestor obiective.  Ar mai fi de semnalat  ca actuala baza materiala face imposibila 
desfasurarea orelor de educatie fizica in sezonul rece la toate scolile si din acest motiv 
trebuie  construite  sali  de  sport  de  dimensiune  redusa,  necesare  scolilor,  pe  langa 
fiecare scoala care un dispune inca de o astfel de dotare.
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse:

a) efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spatiilor pentru sport, precum si 
a unei analize de cost

b) identificarea agentilor economici privati interesati sa investeasca in asa ceva
c) identificarea surselor guvernamentale si externe ce pot fi utilizate
d) reabilitarea terenurilor de sport de pe langa scoli si a stadionului
e) construirea de sali de sport pe langa scolile care nu dispun de astfel de locatii;
f) modernizarea stadionului local;

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenta 
sociala si sanatate 
Sanatatea este o componenta extrem de importanta in dezvoltarea unei comunitati, iar 
asistenta  sociala  este  veriga  care  face  legatura  cu  persoanele  aflate  in  dificultate. 
Polarizarea averilor va duce in viitor la cresterea nevoilor de asistenta sociala si, din 
pacate, sistemul de asistenta sociala din Romania prezinta grave lacune, neexistand 
infrastructura de servicii, in absenta furnizorilor de servicii sociale. 

Obiectivul acestei prioritati consta in modernizarea infrastructurii pentru servicii de 
sanatate si crearea premizelor pentru aparitia infrastructurii de asistenta sociala.

Componenta  4.1.  Infiintarea  serviciului  de  asistenta  sociala  al  primariei, 
infiintarea  unei  cantine  sociale,  a  unui  camin  de  batrani,  a  unui  sistem  de 
ingrijiri la domiciliu si a unui centru social

Obiectivul componentei
Imbunatatirea  situatiei  sociale  a  grupurilor  dezavantajate  din  oras  si  diversificarea 
gamei de servicii sociale oferite.
Justificare
Primaria Roznov nu are in acest moment un serviciu public de asistenta sociala, fapt 
care  conduce practic  la  inexistenta  servicilor  sociale  pe  raza  comunei.  Exista  doi 
asistenti sociali, rolul acestora fiind de a desfasura anchete sociale pentru acordarea 
ajutorului social si a altor ajutoare sociale de stat. 
Mai exista 25 de asistenti   personali  pentru persoane cu dizabilitati  si  10 asistenti 
personali pentru copii. Ca atare, in conditiile date, este necesara construirea de la zero 
a unui serviciu poblic de asistenta sociala pentru a putea furniza in cadru legal servicii 
sociale. Acest serviciu va identifica nevoile de asistenta sociala locale. Dintr-o analiza 
sumara se constata o pondere foarte mare a populatiei in varsta si din acest motiv 
serviciile vor fi canalizate spre ingrijiri  la domiciliu si spre realizarea unui azil  de 
batrani. In acest moment exista un centru de zi destinat acestei categorii de persoane. 
O alta directie care trebuie dezvoltata este cea a unui centru de zi pentru copii ai caror 
parinti sunt plecati din tara, cu rolul de a preintimpina deviatia juvenila, centru in care 
elevii sa-si faca temele, fiind asistati in acest sens si sa aiba facilitati de petrecere a 
timpului liber: calculator, internet, sala de sport, etc. In acelasi timp, este evident ca 
furnizarea unor servicii sociale de calitate presupune implicarea intregii comunitati si 
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aici trebuiesc stimulate parteneriatele cu diversele culte, parohii si ONG-uri, existand 
deja initiative in acest sens prin implicarea bisericii ortodoxe si prin sprijinul oferit de 
autoritatile  locale.  Este  si  cazul  unei  cantine  sociale.  Aceste  entitati  potentiale 
furnizoare  de  servicii  sociale  trebuie  intai  identificate,  pentru  ca  apoi  sa  devina 
administratorii unor astfel de activitati. Acest mod de organizare ar reduce costurile. 
Si precedentul este deja creat prin colaborarea cu biserica ortodoxa. Dupa ce aceste 
servicii vor fi puse in stare de functionare, ar urma ca ele sa fie externalizate catre 
diversi furnizori. Ar mai fi de adaugat ca existenta unei comunitati importante de romi 
creeaza grave probleme sociale care trebuie rezolvate. Semnificativ este faptul ca 260 
persoane (o cifra semnificativa) beneficiaza de ajutor social pe baza Legii 416/2001.
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse

a) infiintarea serviciului public de asistenta sociala prin hotarare de consiliu local 
si inzestrarea acestuia cu un patrimoniu, eventual cladire si dotari existente la 
unul din caminele culturale ale comunei

b) acreditarea  de  catre  Ministerul  Muncii,  Solidaritatii  Sociale  si  Familiei  a 
serviciului public de asistenta sociala pentru a respecta cerintele legii si pentru 
a avea acces la fonduri guvernamentale si externe

c) efectuarea unei analize a nevoilor de asistenta sociala la nivelul orasului
d) identificarea  actorilor  locali  cu  potential  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale 

(parohii,  culte,  ONG-uri)  si  construirea  de  parteneriate  pentru  dezvoltarea 
serviciilor sociale

e) elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate
f) identificarea  surselor  potentiale  de  finantare:  Ministerul  Muncii  si  fonduri 

structurale
g) infiintarea unui camin de batrani
h) infiintarea serviciului pentru ingrjiri la domiciliu
i) Infiintarea  unui  centru  social  pentru  persoane  in  dificultate  (persoane  fara 

adapost, victime ale violentei domestice, copii abandonati)
j) Identificarea potentialilor actori sociali catre care sa fie externalizate aceste 

servicii.

Componenta 4.2. Masuri de imbunatatire a actului medical

Obiectivul componentei
Imbunatirea starii de sanatate a populatiei din localitate prin cresterea calitatii actului 
medical
Justificare
Actualmente  infrastructura  de  sanatate  a  localitatii  este  intr-o  situatie  precara  din 
punct de vedere material deoarece in ultimii ani nu s-au mai investit fonduri in acest 
domeniu, ceea ce a dus la degradarea bazei materiale si la scaderea calitatii actului 
medical.  Situatia  existenta se  datoreaza  si  statutului  actual  al  unitatilor  medicale, 
aflate  in  subordinea  Ministerului  Sanatatii,  acestea  nefiind  in  administrarea 
autoritatilor locale.
Ca resurse materiale enumeram:

- un spital;
- doua dispensare;
- 3 farmacii
- 3 cabinete stomtologice private.

Spitalul orasenesc din Roznov  a luat fiinta in 1879 si asigura asistenta medicala la o 
populatie de peste 60.000 persoane,  cuprinzand populatia orasului Roznov si a 11 
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comune arondate. Spitalul are o capacitate de 60 de paturi, cu un numar de 71 posturi, 
din care 5 medici.
 Se impun masuri complexe de imbunatatire a bazei materiale. In acelasi timp trebuie 
identificati parteneri pentru externalizarea serviciilor medicale si acestora trebuie sa li 
se creeze conditii in acest sens (locuinte de serviciu, alte stimulente, etc).
Descrierea activitatilor ce trebuiesc intreprinse

a) efectuarea  unui  studiu  local  pentru  identificarea  directiilor  de  dezvoltare  a 
asistentei medicale la nivel de oras;

b) stabilirea costurilor implicate de implementarea masurilor identificate in urma 
studiului

c) identificarea surselor potentiale de finantare pentru implementarea actiunilor 
in domeniul medical

d) infiintarea unui post de asistent medical comunitar
e) vanzarea catre medicii care detin gabinete medicale a spatiului dispensarului 

pentru o mai buna administrare a aceptor spatii;
f) Infiintarea unui dispensar care sa respecte standardele europene;
g) Achizitionarea unei ambulante dotate corespunzator pentru urgente
h) Organizarea unui serviciu de asistenta a persoanelor cu boli incurabile
i) Elaborarea  unui  program complex  de asigurare  a  securitatii  umane fata  de 

expunerea la riscul de imbolnavire
j) Identificarea de potentiali actori interesati in dezvoltarea sectorului medical la 

nivel de localitate si stimularea lor 
k) Program de educatie a populatiei in domeniul vizat pentru adoptarea unui mod 

de viata sanatos
l) Monitorizarea unor factori de risc pentru sanatatea umana; poluare chimica, 

zgomot, etc.
m) Modernizarea si dotarea dispensarului veterinar pentru a face fata cerintelor.

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administratiei locale
Furnizarea unor servicii  mai bune catre populatie implica imbunatatirea actului  de 
administrare  a  localitatii.  Acest  fapt  implica  modernizarea  infrastructurii  fizice 
(cladiri, echipamente, etc.) si pregatirea permanenta a personalului pentru a putea face 
fata  cerintelor.  Implementarea  acestor  masuri  implica  costuri  si  este  in  sarcina 
autoritatilor  locale  sa  identifice  modalitatile  de  finantare  si  sa  vada  daca  aceste 
investitii aduc si profituri, cum ar fi accesarea de fonduri externe, etc.

Componenta 5.1. Intarire institutionala

Obiectivul componentei
Imbunatatirea  calitatii  serviciilor  oferite  de  administratia  publica  locala  intarirea 
capacitatii  institutionale  -   modernizarea  infrastructurii  fizice  si  pregatirea 
personalului
Justificare
Consiliul Local al orasului Roznov a fost constituit la data de 23.06.2000 si cuprinde 
un  numar  de  15  consilieri.  Colectivul  executiv  al  primariei  este  constituit  din  17 
salariati, o cifra foarte redusa daca o raportam la populatia de peste 9000 de locuitori. 
Organizarea  propriu-zisa este  similara cu a celorlalte  localitati,  serviciile  primariei 
fiind structurate pe urmatoarele activitati: stare civila, asistenta sociala si autoritate 
tutelara,  urbanism  si  amenajarea  teritoriului,  programe  si  prognoze,  cadastru  si 
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imbunatatiri funciare, incasari si plati, salubritate, amenajarea si intretineea spatiilor 
verzi, administrarea pietei agroalimentare, a bazarului si oborului, etc. 
In conditiile aderarii la Uniunea Europeana se impun masuri de modernizare, atat a 
bazei materiale, cat si a serviciilor. Printre punctele tari ale institutiei  notam faptul ca 
exista un program de perfectionare continua a personalului primariei, iar accesul la 
informatie  este facil  in conditiile  in care primaria are acces la  informatii  datorita 
accesului la internet. Se poate astfel beneficia de multitudinea de programe de training 
care se vor derula in perioada urmatoare pentru specialistii din administratia locala, 
mai ales in domeniul programelor de dezvoltare locala. Primaria dispune de o dotare 
tehnica minima pentru furnizarea serviciilor,  dar aceasta dotare materiala va trebui 
imbunatatita  pentru  a  fi  in  concordanta  cu  necesitatile  actuale.  Pentru  a  face  fata 
provocarilor viitorului si luand in calcul marimea orasului, este evident ca numarul 
actual  de  salariati  ai  primariei  este  insuficient  si  in  acest  scop   va  trebui  angajat 
personal nou care trebuie in acelasi timp pregatit. Personalul suplimentar implica si 
cheltuieli suplimentare si vor trebui identificate noi resurse financiare. Vor fi accesate 
fonduri destinate modernizarii administratiei locale pentru a usura bugetul local de 
cheltuieli suplimentare. Ar fi extrem de utila infratirea institutionala cu o localitate 
similara ca marime din Uniunea Europeana pentru a vedea modul de organizare a 
acesteia si a obtine transferul de expertiza.
 Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse:

a) Reabilitarea sediului Primariei, amenajarea unei parcari, utilare si mobilare;
b) Programe de dotare si intarire institutionala a administratiei publice
c) Racordarea  institutiilor,  a  agentilor  economici  si  a  populatiei  la  sistemele 

actuale de comunicare
d) Identificarea  oportunitatilor  si  derularea  unor  programe  de  perfectionare 

profesionala continua a personalului din administratia publica in corelatie cu 
exigentele impuse de crestrea autonomiei in administratia publica locala si cu 
exigentele pentru executarea sarcinilor de serviciu

e) Programe de constituire si dezvoltare a bazei de utilaje si echipamente pentru 
interventii  in  cazuri  de  forta  majora  (deszapezire,  calamitati,  etc.)  – 
identificarea surselor potentiale de finantare

f) Elaborarea de propuneri  de proiecte pentru finantari  din fondurile destinate 
modernizarii administratiei locale

g) Intarirea institutionala a Primariei pentru realizarea unei activitati performante 
a actului de administrare

h) Dezvoltarea  sistemelor  de  comunicare  cu  comunitatea  pentru  cresterea 
participarii  cetatenilor  la  viata  comunei  –  stabilirea  unor  modalitati  de 
consultare a cetatenilor

i) Constituirea de parteneriate public – privat pentru exploatarea unor investitii 
ale  comunitatii  si  pentru  valorificarea  unor  resurse  locale  din  patrimoniul 
public: identificarea actorilor locali care pot fi implicati

j) Incurajarea formelor de asocire a societatii civile pentru participarea la viata 
publica  a  localitatii  –  identificarea  nucleelor  existente  si  potentiale  si 
sprijinirea acestora

k) Modernizarea pietei agroalimentare, a oborului si a bazarului in conformitate 
cu  standardele  europene  –  gasirea  de  parteneri  economici  privati  pentru  o 
administrare comuna, parteneri care sa investeasca in aceste servicii;

l) Identificarea de firme care sa preia administrarea anumitor servicii ce urmeaza 
a  fi  externalizate  in  viitor:  salubritate,  intretinere  spatii  verzi,  administrare 
piata agroalimentara, obor si bazar;
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Componenta 5.2.  Informatizarea institutiei si pregatirea personalului 
pentru utilizarea programelor informatice la registrul agricol, taxe si 
impozite, etc.

Obiectivul componentei
Imbunantatirea  calitatii  serviciilor  oferite  de  administratia  publica  locala  prin 
utilizarea tehnologiei IT in activitatea curenta.

Justificare
In acest moment toate inregistrarile  ce tin de administratia locala se fac in format 
clasic,  adica  pe  hartie,  administratia  nefiind  informatizata.  In  conditiile  cresterii 
numerice  a  populatiei,  neaplicarea  programelor  informatizate  duce  la  pierderi 
importante  de  timp,  atat  pentru  contribuabili,  cat  si  pentru  angajatii  primariei,  o 
mentinere  a  inregistrarilor  necorespunzatoare  si  in  general  o  calitate  scazuta  a 
serviciilor  administratiei.  Se  impune  ca  o  necesitate  utilizarea  programelor 
informatice  pentru  mentinerea  inregistrarilor  (registru  agricol,  cadastru,  taxe  si 
impozite,  recensaminte)  si  pregatirea  personalului  propriu pentru utilizarea  acestor 
programe.  Implementarea acestor programe informatice ar contribui si la obtinerea 
unor date mult mai clare si actualizate la nivel de comunitate, fapt care ar permite si 
analize mai bune si elaborarea unor masuri de interventie corespunzatoare. 
Descrierea activitatilor ce trebuiesc intreprinse

a) analiza nevoilor pentru implementarea programelor informatice
b) identificarea furnizorilor de programe informatice
c) pregatirea  personalului  propriu  al  primariei  pentru  utilizarea  programelor 

informatice
d) achizitionarea si dotarea cu echipamente IT
e) achizitionarea programelor informatice

Componenta 5.3. Imbunantatirea activitatii compartimentului Ordine 
si  siguranta publica  prin reabilitarea dotarea si  extinderea sediului 
Politiei si organizarea sistemului de paza comunala si obsteasca

Obiectivul componentei
Modernizarea serviciului de ordine si siguranta publica – imbunatatirea infrastructurii 
fizice, pregatirea personalului si organizarea serviciului
Justificare
In acest moment,  la nivelul  localitatii  exista  un birou de politie avand ca atributii 
supravegherea  circulatiei  pe  drumurile  publice,  apararea  integritatii  bunurilor 
cetatenilor, evidenta informatizata a persoanei. Exista si jandarmerie locala cu rol in 
mentinerea ordinii si linistii publice, precum si apararea bunurilor din domeniul public 
si privat al orasului.
La populatia existenta de peste 9000 de locuitori, este evident ca serviciul ordine si 
siguranta publica nu poate face fata cerintelor datorita personalului subdimensionat, 
existand necesitatea extinderii personalului la 5 sefi de post si 5 agenti.  In plus, nici 
baza materiala a acestui serviciu nu face fata cerintelor, sediul actual trebuind sa fie 
reabilitat si extins. Exista un serviciu de interventie pentru calamitati., dar nu exista un 
sistem  de  paza  comunala  si  obsteasca  si  nici  un  sistem  de  paza  al  tarinelor.  In 
conditiile date activitatea de ordine si siguranta nu se desfasoara la parametrii doriti. 
Din acest motiv se impune o interventie rapida in domeniu.
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Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse
a) reabilitarea, dotarea si extinderea sediului politiei;
b) completarea personalului in domeniu
c) organizarea sistemului de paza comunitara si obsteasca
d) infiintarea sistemului de paza al tarinelor
e) derularea unor campanii de educare a populatiei in spiritul respectarii legii.

Componenta  5.4.  Definitivarea  PUG  si  PUZ  –  Managementul 
teritoriului

Obiectivul componentei
Definitivarea  Planului  Urbanistic  General  si  a  Planului  Urbanistic  Zonal  in 
concordanta cu necesitatile de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013

Justificare: 
In anul 2005 a fost elaborat Planul Urbanistic General al orasului Roznov. Elaborarea 
relativ  recenta  a  acestui  document  ridica intrebari  in  legatura  cu  necesitatea 
actualizarii  acestui document.  Insa preconizata accesare a fondurilor structurale va 
aduce oportunitati si provocari de care trebuie sa se tina seama. Acestea fonduri vor 
induce o evolutie rapida a situatiei economico – sociale din Roznov si in acest caz 
Planul Urbanistic General va rebui actualizat.     
Cert  este  ca PUG-ul  trebuie  reactualizat  periodic  in  concordanta  cu prioritatile  de 
dezvoltare  ale  localitatii.  A  fost  identificata  ca  o  necesitate  includerea  tuturor 
mentiunilor impuse de dezvoltarea locala. Va trebui luata in calcul si extinderea pe 
orizontala a orasului, astfel ca aceste planuri urbanistice vor trebui corelate cu cele ale 
comunitatilor limítrofe. Pentru definitivarea acestor planuri va trebui obtinut accesul 
la consultanta de specialitate.
In acelasi timp, vor trebui efectuate studii si cercetari privind zonarea teritoriului pe 
criterii  de  potential  economic,  social,  ecologic,  tehnologic  si  crearea  conceptelor 
necesare de valorificare a acestui potential. O latura importanta a acestui proces este 
cea de consultare a populatiei cu privire la directiile de dezvoltare ale localitatii in 
viitor.  Va  trebui  adoptat  un  concept  european  de  organizare  teritoriala  pentru 
imbunatatirea conditiilor de dezvoltare urbana
Dar  problema  cea  mai  stresanta  pe  termen  scurt  pentru  populatie  este  cea  de 
definitivare a reconstituirii proprietatii asupra terenurilor si cladirilor.
Legat  de  conditiile  de  locuit,  la  nivelul  Roznovului  si  a  localitatilor  arondate 
(Slobozia si Chintinici) sunt un numar de 3048 de locuinte cu un numar mediu de 3 
camere  si  o  suprafata  locuibila  de  102  metri  patrati,  ceea  ce  arata  un  nivel  de 
bunastare  ridicat  datorat  periodei  in  careo  pondere  ridicata  a  populatiei  lucra  pe 
platforma  Savinesti  si  beneficia  de  salarii  ridicate.  80  %  din  locuinte  sunt  din 
caramida,  15% din lemn si  doar  5% chirpici,  ceea  ce denota  o  calitate  ridicata  a 
constructiilor. Fondul construit dateaza in proportie de 60 % din perioada 1950 – 1990 
si 10 % din perioada 1990 – 2000. 25% din locuinte sunt construite in perioada 1900 
– 1950.
Se constata o crestere a numarului de locuinte noi, ceea ce e un punct forte. Legat de 
starea fizica a cladirilor, 80 % sunt in stare buna, 15 % in stare medie si doar 5 % in 
stare rea, ceea ce reprezinta o situatie foarte bun ape ansamblu. Este evident ca in 
viitorul  apropiat  trebuie  intreprinse  masuri   de  reabilitare  termica  a  cladirilor 
construite  dupa  1950  si  in  acest  sens  trebuie  derulat  un  program de  informare  a 

27



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

populatiei, care sa include si facilitatile pe care le acorda statul roman. Este nevoie sa 
se aplice codul constructiilor privind locuintele 
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse:

a) Definitivarea reconstituirii proprietatii asupra terenurilor si cladirilor.
b) Obtinerea de asistenta in domeniu de la firme specializate prin identificarea 

acestora;
c) Implicarea  populatiei  prin  consultari  directe  in  legatura  cu  managementul 

teritoriului
d) Aplicarea codului constructiile privind locuintele
e) Informarea  populatiei  cu  privire  la  programele  nationale  in  domeniul 

locuintelor
f) Reabilitarea termica a cladirilor
g) Reactualizarea  datelor  existente  in  conformitate  cu  liniile  de  dezvoltare 

planificate
h) Definitivarea planurilor urbanistice
i) Obtinerea de fonduri pentru constructia de locuinte ANL;
j) Masuri de amenajari pentru protejarea celor 3 hectare expuse la inundatii de pe 

malurile Bistritei si Cracaului
k) Stabilizarea terenurilor expuse la alunecari in zona Chintinici.

Componenta 5.5. Infiintarea unui punct de informare a populatiei

Obiectivul componentei
Aducerea informatiei europene si guvernamentale in fata populatiei locale in scopul 
fructificarii oportunitatilor legate de integrarea in Uniunea Europeana – accesare de 
fonduri structurale
Justificare
La nivel de comunitate se constata ca o necesitate infiintarea unui punct de informare 
a  populatiei  pe  diverse  teme,  incepand  cu  cele  legate  de  administrarea  locala 
propriuzisa si continuand cu oportunitatile care se deschid catre comunitate odata cu 
aderarea la Uniunea Europeana. Acest punct de informare nu trebuie sa fie amenajat 
in sediul Primariei, el poate fi amenajat si in sediul Caminului Cultural central, dar 
necesita o dotare minima (computere, imprimanta, copiator, acces telefon si internet), 
precum si  o persoana angajata.  Rolul  persoanei  este de a  permite  accesul  oricarui 
cetatean la oportunitatile care exista. Tot aceasta persoana poate intocmi proiecte de 
finantare  pentru  administratia  locala,  dar  si  pentru  cetatenii  comunei,  in  scopul 
absorbtiei fondurilor comunitare si in special al fondurilor de dezvoltare agricola – 
deschidere de noi afaceri, infrastructura rurala, etc. Aceasta activitate prestata catre 
terti poate fi sursa de venit, dar in primul rand poate aduce sume importante sub forma 
de finantare nerambursabila in comunitatea locala. In conditiile in care vor fi fonduri 
numeroase  pentru  dezvoltare  locala,  primaria  insasi  ar  trebui  sa-si  constituie  un 
compartiment  din  2-3  persoane  pentru  accesarea  de  fonduri  si  pentru  derularea 
proiectelor.
Descrierea activitatilor ce trebuiesc intreprinse

a) infiintarea unui punct de informare pentru locuitorii comunitatii;
b) dotarea acestui punct si alegerea personalului
c) pregatirea personalului si participarea la diverse sesiuni de training
d) sesiuni de informare a locuitorilor 
e) elaborarea de propuneri de finantare
f) implementarea proiectelor
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Prioritate 6. Dezvoltare economic
Obiectivul  acestei  prioritati  consta  in  ridicarea  nivelului  de  trai  al  populatiei  prin 
imbunatatirea conditiilor de dezvoltare economica a unitatii  administrativ teritoriale 
Roznov,  care  are  in  componenta  localitatile  Roznov,  Slobozia  si  Chintinici.  Este 
evident ca de activitati aducatoare de venit nu se ocupa administratia locala, ci agentii 
economici, insa administratia poate sprijini dezvoltarea economica prin acordarea de 
diverse stimulente.

Componenta 6.1. Industrie
Obiectivul componentei: 
Crearea conditiilor necesare pentru dezvoltarea industriei prin atragere de investitori, 
fapt care va conduce la cresterea numarului de locuri de munca, cresterea veniturilor 
populatiei si imbunatatirea standardului de viata al populatiei
Justificare
La nivelul celor 3 localitati exista o populatie activa de aproximativ 5000 locuitori, 
din care 4000 de persoane sunt ocupate in alte meserii decat cele agricole. Inainte de 
1990 o mare parte a populatiei lucra pe platforma Savinesti. Dupa perioada de declin 
de dupa 1990 a urmat o modificare in structura ocupationala a populatiei, iar in ultimii 
ani situatia s-a stabilizat in sensul ca s-au dezvoltat ramuri economice alternative
Din punct de vedere industrial firmele de pe raza celor 3 loclitati desfasoara activitati 
in principal in domeniile: 

- industria lemnului – 3 fabrici de cherestea private si productie de mobilier;
-  materiale de constructii – 2 depozite;
- 1 depozit produse alimentare;
- industria textila pielarie – 8 unitati;
- tamplarie aluminiu – 3 unitati;
- transporturi – 2 unitati;
- comert – 50 unitati
- alimentatie publica – 6 unitati; 

Dar, adevarata provocare pentru Roznov este de a redeveni centru industrial pentru 
comunele adiacente prin dezvoltarea industriei agroalimentare: centru de preluare si 
prelucrare  a  produselor  agricole  si  zootehnice  si  in  acelasi  timp  centru  de 
aprovizionare  pentru  comunele  din  jur  cu  materiale  de  costructii  si  alte  articole 
industriale. Pentru activitati de genul celor enumerate mai sus se preteaza urmatoarele 
activitati:

- infiintarea unei unitati de producere a materialelor de constructii, únitate care sa 
valorifice resursele naturale existente (nisip, pietris, etc.) din albiile Cracaului si 
Bistritei;

- infiintarea  unui  abator  la  standarde  europene  care  sa  deserveasca  comunele 
adiacente (respectarea standardelor presupune costura ridicate, dar care se vor 
amortiza in scurt timp in conditiile unei cantitati mari de carne procesata;

- unitate de procesare a laptelui cu respectarea standardelor europene;
- unitate de preluare si prelucrare a produselor agricole;

Pentru  a  creste  veniturile  la  bugetul  local,  trebuie  atrase  si  alte  firme  care  sa-si 
stabileasca locatia pe raza localitatii, profitand de avantajul apropierii de Piatra Neamt 
si  de  legatura  rutiera  prin  intermediul  Drumului  National  15.  Este  evident  ca 
depozitele (de materiale de constructii, de masini, etc.) se vor extinde catre localitate. 
Vor  trebui  insa  acordate  anumite  avantaje  (acces  la  utilitati,  nivelul  taxelor  si 
impozitelor,  etc.)  pentru a  atrage potentialii  investitori.  Este  necesara identificarea 
unei zone pentru amplasamente industriale si asigurarea facilitatilor legate de utilitati 
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deoarece in viitorul apropiat anumite activitati economice se vor delocaliza din zonele 
urbane mari spre periferia acestora (datorita costurilor mai mici legate de chirii, forta 
de munca etc.)
Pe de alta parte, pentru populatia orasului trebuie create conditiile de dezvoltare de 
mici afaceri. Si in acest sens trebuie stimulat spiritul antreprenorial prin organizarea 
unor  forme de  pregatire,  activitati  care  sunt  finantate  prin  numeroase  proiecte.  In 
acelasi timp informatia despre afaceri trebuie sa ajunga la localnici deoarece exista 
numeroase  oportunitati  de  finantare  pentru  diverse  afaceri  si  pentru  sprijinirea 
intreprinzatorilor la start.  Fondurile europene au deasemenea o componenta pentru 
IMM-uri

 Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse
a) fixarea  prin  PUG  a  unei  zone  de  intravilan  destinate  amplasamentelor 

industriale: asigurarea de utilitati si cai de acces;
b) identificarea de potentiali investitori in zona, contactarea lor si efectuarea unor 

oferte
c) promovarea spiritului antreprenorial in randul populatiei  prin organizarea a 

diverse forme de pregatire in domeniu;
d) informarea  populatiei  cu  privire  la  oportunitatile  de  finantare  pentru 

dezvoltarea industriala
e) identificarea  de  parteneri  pentru  dezvoltarea  unor  afaceri  in  domeniul 

prelucrarii  produselor  agrozootehnice  (abator,  punct  colectare  lapte,  punct 
colectare  si  prelucrare  produse  agricole),  a  materialelor  de  constructii  si  a 
utilajelor agricole (service, inchiriere) care sa deserveasca si zonele limitrofe.

Componenta 6.2. Agricultura

Obiectivul componentei
Cresterea  productivitatii  in  sectorul  agricol  si  reducerea  populatiei  ocupate  in 
agricultura de subzistenta
Justificare
La nivelul celor trei localitati aproximativ 1000 persoane sunt ocupate in agricultura, 
existand 3541 hectare de teren agricol, din care 3147 hectare teren arabil, 29 hectare 
fanete  si  350  hectare  pasune.  Exista  un  septel  semnificativ:  975  bovine,  170 
cabaline,1925 ovine, 800 porcine, 15.000 de pasari, etc., in totalitate in gospodariile 
populatiei. Ar mai fi de mentionat existenta a 3 asociatii agricole.
Productivitatea  este  destul  de  scazuta,  mai  ales  in  gospodariile  taranesti,  unde  se 
practica  o  agricultura  de  subzistenta.   Printre  cauze  putem  enumera  gradul  de 
mecanizare scazut,  vechimea si  productivitatea  utilajelor  agricole,  slaba utilizare a 
ingrasamintelor  chimice  si  a  ierbicidelor,  etc. Mai  exista   si  problema faramitarii 
proprietatii,  fapt  care  nu  permite  exploatarea  terenului  pe  suprafete  mari  cu 
productivitate ridicata.
Agricultura  ramane  in  continuare  o  activitate  importanta  pentru  dezvoltarea 
economica a localitatii, mai ales daca luam in calcul ca Roznovul este centru pentru 
comunele limítrofe. Aceasta ramura economica trebuie sa devina performanta printr-o 
abordare manageriala moderna. Terenurile sunt favorabile culturilor de cereale.
Si  sectorul  zootehnic  este  dezvoltat,  atat  cel  organizat,  cat  si  cel  din  gospodariile 
populatiei.
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Se  impun  mai  multe  masuri  pentru  apropierea  agriculturii  de  nivelul  existent  in 
Uniunea  Europeana.  Administratia  locala  are  un  rol  important  in  informarea 
populatiei  cu privire  legate  de cerintele  UE in domeniul  agricol  si  de stimulare  a 
intreprinzatorilor  interesati  sa  investeasca  in  acest  domeniu.  In  plus,  vor  exista 
numeroase posibilitati de finantare in domeniu. Sectorul agricol va suferi schimbari 
radicale in urmatorii ani, iar pentru localnici vor trebui investitii masive pentru a putea 
face  fata  concurentei.  Este  evident  ca  va  avea  loc  in  fenomen  de  agregare  a 
suprafetelor agricole si vor fi investitii semnificative in domeniu. Autoritatile trebuie 
sa stie incotro se indreapta agricultura si masurile ce trebuiesc luate pentru a facilita si 
grabi aceste procese.
Descrierea activitatilor ce trebuiesc intreprinse:

a) Sprijin pentru organizarea de exploatatii agricole pentru culturi performate
b) comasarea terenurilor – definitivarea problemelor legate de proprietate
c) informarea  populatiei  cu  privire  la  reglementarile  in  domeniul  agriculturii: 

subventii, facilitati, etc.
d) sprijin  pentru  investitori  interesati  de  amenajari  de  luciu  de  apa  pentru 

piscicultura si acvacultura
e) sprijin  pentru  organizarea  de  puncte  de  colectare  a  laptelui  –  identificarea 

firmelor interesate sa preia laptele si analiza preturilor; asigurarea logisticii
f) sprijinirea deschiderii de afaceri in agricultura de catre intreprinzatori (sere, 

ciupercarii, crestere de prepelite, etc.); sprijinul se poate face prin asigurarea 
de consultanta gratuita

g) asigurarea de consultanta agricola de specialitate
h) dezvoltarea unor interfete de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare 

– centre de predare
i) promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii – asigurarea unui service 

pentru utilaje agricole
j) actiuni de imbunatatire a calitatii pasunilor prin suprainsamantari si fertilizari 

pe 325 hectare
k) ameliorarea a 100 hectare de teren degradat in Chintinici Deal;
l) dotarea cu echipamente tehnice fitosanitare
m) infiintarea unei sectii de mecanizare care sa deserveasca si comunele limítrofe;
n) infiintarea  unui  depozit  de  ingrasaminte  chimice,  ierbicide,  pesticida  si 

seminte selctionate care sa deserveasca si comunele limítrofe.

Componenta 6.3. Comert

Obiectivul componentei
Crearea  conditiilor  necesare  pentru  desfasurarea  unui  comert  civilizat  pe  raza 
localitatii  Roznov,  comert  care sa respecte reglementarile  in  vigoare si  care sa nu 
pericliteze sanatatea populatiei.
Justificare
Pe raza localitatii comertul se desfasoara prin intermediul firmelor private, existand 
182 societati  avand ca obiect de activitate comertul.  In general spatiile comerciale 
sunt amplasate in locuinte proprii sau spatii inchiriate 
Aparitia  acestora  puncte  de  desfacere  s-a  facut  intr-un  mod  nesistematizat,  iar 
conditiile de desfacere nu respecta reglementarile, care nici nu sunt cunoscute de catre 
comercianti.  Ca atare, aceste reglementari  trebuie facute cunoscute.  In plus trebuie 
constituit un cadru sistematizat  de desfasurare a comertului.  Aceste afaceri sunt in 
situatie de risc datorita apropierii de marile magazine din Piatra Neamt. Pe de alta 
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parte, regimul sever al conditiilor de comercializare a produselor alimentare impune 
cheltuieli ridicate pentru investitii. In contextul viitoarelor evolutii in domeniu, este 
previzibil falimentul acestor mici puncte de desfacere si aparitia unor magazine cu o 
gama mai variata de produse, in conditiile in care micii comercianti vor trebui sa faca 
investitii  mari  pentru a se alinia la standarde, investitii  imposibil de facut in acest 
moment. Atributia administratiei locale in domeniu este de a veghea la respectarea 
reglementarilor.
Daca privim dezvoltarea comertului in ansamblu pentru intreaga zona, orasul Roznov 
se preteaza pentru infiintarea unui supermarket care sa deserveasca cele 60.000 de 
persoane din Roznov si comunele limitrofe precum si municipiul Piatra Neamt, avand 
mai  multe  avantaje  comparative  –  apropierea  de  Piatra  Neamt,  apropierea  de  DN 
Bacau Piatra Neamt, apropierea de calea ferata si existenta utilitatilor. Acest potential 
investitor ar trebui identificat si sa i se faca o propunere concreta.
Similar ne putem referi la puncte comerciale care necesita mari suprafete de teren, de 
care  muncipiul  Piatra  Neamt   nu  dispune,  cum  ar  fi  magazine  cu  materiale  de 
constructii  (care  au  aparut  deja),  sau  magazine  pentru  desfacere  autoturisme.  In 
contextul  actual  aceste  domenii  vor  capata  o  dezvoltare  foarte  puternica  deoarece 
fondurile  europene  pentru  infrastructura  vor  contribui  la  cresterea  cererii  pentru 
materiale de constructii si in general la cresterea nivelului de trai, fapt ce implica un 
consum de bunuri (inclusiv autoturime) ridicat. Situatia poate fi prevazuta daca se iau 
in calcul zonele limitrofe marilor orase (Brasov, Bacau, etc.).
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse:

a) informarea  comerciantilor  cu  privire  la  conditiile  de  comercializare  a 
produselor alimentare;

b) stabilirea mecanismelor de control a respectarii reglementarilor in vigoare
c) identificarea  de  comercianti  doritori  sa  investeasca  (supermarket,  depozite 

materiale de constructii, autoturisme)
d) asigurarea facilitatilor necesare (utilitati) pentru localizarea acestor afaceri in 

Roznov.

Componenta 6.4. Servicii

Obiectivul componentei:
Imbunatatirea calitatii servicilor oferite catre populatie pe raza localitatii
Justificare:
Printre  serviciile  existente  in  acest  moment  pe  raza  orasului  enumeram:  3  banci 
(Carpatica, HVB, Trezorerie), Directie de Finante, Agentie de Plati si Interventie in 
Agricultura, posta, frizerii, ateliere reparatii auto, notariat, etc.
Serviciile se furnizeaza in conditii care nu corespund standardelor si din acest motiv 
trebuie imbunatatite, fapt care presupune investitii pe masura. Dar exista si necesitati 
nerezolvate in acest moment, cum ar fi firma taxi, motel, cabinete medicale private 
(inclusiv  pentru  analize  medicale),  atelier  proiectare  constructii  civile  si 
industriale,servicii  turistice,  servicii  de  consultanta  in  diverse  domenii,  etc. 
Administratia locala poate stimula potentialii investitori in domeniul serviciilor, care 
necesita suprafete mari  de teren, servicii  care sa deserveasca si zona adiacenta.  In 
acest scop se impune identificarea acestora si elaborarea unor oferte, care sa includa 
acces la utilitati, etc. Domeniul serviciilor, dezvoltat haotic pana in acest moment, va 
suferi mari schimbari in perioada urmatoare. Este in sarcina administratiei locale sa 
intrevada aceste evolutii, sa le sprijine si sa profite de pe urma lor.
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Nu trebuie neglijate serviciile prestate de catre furnizori de marime redusa (cum ar fi 
tamplarie  aluminiu,  izolari  termice  de  cladiri,  etc.).  La  situatia  actuala  a  fondului 
locativ, in viitorul apropiat vor trebui aduse imbunatatiri, ceea ce inseamna activitate 
pentru micii meseriasi.  Stimularea spiritului antreprenorial si informarea cetatenilor 
cu privire la oportunitati legate de diverse scheme de finantare ar reduce costurile fata 
de cele practicate de firme din Piatra Neamt (datorita transportului si a costurilor mai 
mari cu forta de munca) si ar contribui si la bugetul local prin plata de taxe si impozite 
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse:

a) informarea prestatorilor de servicii cu privire la cerintele in domeniu
b) promovarea unei politici de asociere a intreprinzatorilor locali si atrasi pentru 

dezvoltarea unor activitati economice in domeniul serviciilor
c) infiintarea unor servicii de consultanta in domeniu, inclusiv pentru accesarea 

de fonduri europene.

Componenta 6.5. Turism si agroturism

Obiectivul componentei
Obtinerea de resurse financiare prin initierea de afaceri in domeniul turismului si al 
agroturismului.
Justificare
Activitatea turistica la nivelul localitatii este foarte putin dezvoltata si din acest motiv 
si veniturile din astfel de activitati sunt reduse.  Practic, pe raza localitatii un exista 
unitati de cazare pentru turisti.
Din  pacate,  apropierea  de  Piatra  Neamt  nu  a  fost  exploatata,  desi  exista  destule 
oportunitati  turistice  legate  de  patrimonial  cultural,  pozitionareageografica  la 
rascrucea unor drumuri comerciale si cadrul natural favorizat de luncile Bistritei si 
Cracaului. 
Pentru a se obtine venituri  consistente din activitatea de turism si  agroturism este 
necesar  sa  se  faca  investitii  nu  numai  in  cladiri,  ci  si  in  utilitati  si  in  actiuni  de 
amenajare a unor baze turistice cu servicii diversificate: pescuit sportiv, agrement, etc. 
Situarea localitatii  in apropierea albiei  Bistritei este propice pentru infiintarea unei 
zone de agrement. Parcul dendrologic si cladirile de patrimoniu reprezinta alte atuuri 
care trebuie valorificate. Promovarea si valorificarea corespunzatoare a potentialului 
turistic implica investitii  in amenajarea unor cai de acces catre zonele cu potencial 
turistic. Si aici ne referim la cele 3 hectare de luciu de apa din Slobozia, zona care 
poate  fi  valorificata  prin amenajarea  de  pensiuni  si  prin derularea  de activitati  de 
profil (pescuit sportiv, agrement, etc.).
Descrierea activitatilor ce trebuie intreprinse

a) promovarea  unei  politici  de  incurajare  a  activitatilor  de  interes  turistic  in 
asociere  cu  alte  activitati  care  pot  capata  specific  local  (vanatoare,  pescuit 
sportiv, etc.)

b) amenajarea unei zone de agrement in lunca Bistritei
c) crearea infrastructurii pentru turism si agroturism – cai de acces si alte utilitati
d) crearea de conditii alternative pentru petrecerea timpului liber de catre turisti
e) sprijinirea  intreprinzatorilor  privati  in  deschiderea  de  afaceri  in  domeniu  – 

pensiuni turistice cu iaz, etc.
f) amenajarea unui punct de informare pentru turisti si pentru intreprinzatori in 

turism,  oferinduse  informatii  despre  oportunitati  de  finantare,  standarde, 
legislatie, etc.

g) valorificarea patrimoniului cultural al localitatii.
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ÎNCADRAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

A ORASULUI ROZNOV ÎN STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ

NORD – EST 

2007 – 2013

34



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

Justificare 

Strategia de dezvoltare a unei regiuni se construieşte pe baza strategiilor de dezvoltare 
locale,  strategii  care  identifică  problemele  existente  pe  plan  local  şi  soluţiile  pentru 
rezolvarea acestor probleme. Astfel că problemele locale şi soluţiile pentru rezolvarea lor 
se regăsesc în strategia regională.
Diferenţele  existente  între  strategia  locală  şi  cea  regională  sunt  legate  de  faptul  că 
strategia regională tratează problemele comune ale comunităţilor în ansamblu, pe când 
strategia locală are rolul de a răspunde problemelor punctuale identificate  la nivel de 
comunitate, în funcţie de particularităţile fiecărei comunităţi.
În mod corespunzător, strategia de dezvoltare a Roznovului  pentru perioada 2007 - 2013 
se regăseşte în cadrul general al strategiei de dezvoltare regională Nord – Est 2007 – 
2013.  Astfel,  priorităţile  şi  măsurile  cuprinse în strategia de dezvoltare regională,  se 
regăsesc în strategia de dezvoltare locală.  

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii

Componenta 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier

Situaţia drumurilor judeţene şi locale este extrem de critică, gradul lor de modernizare 
fiind foarte scăzut,  fapt stipulat în strategia regională. Se impune astfel  reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii rutiere în vederea realizării unui acces rapid şi sigur către 
zonele urbane, acesta fiind de fapt obiectivul măsurii din strategia regională. În plus, la 
măsura 4.1. – Dezvoltarea infrastructurii rurale din strategia regională se specifica faptul 
că îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi creşterea atractivităţii acestor zone 
implică modernizarea drumurilor comunale. Ar mai fi de adăugat pentru Roznov  faptul 
că, în afară de cele stipulate în strategia regională, se  impune construirea şi de alte căi de 
acces pentru valorificarea potenţialului economic al zonei – exploatări silvice, pensiuni 
agroturistice, zona de agrement. 
Specific orasului şi cu caracter de individualitate este situarea sa pe Drumul National 15, 
ceea ce permite o legatura usoara cu alte centre urbane, fapt care reprezinta un atu in 
dezvoltarea localitatii.  Insa asezarea geografica in zona de lunca si terase orientate pe 
directia  nord – sud ingreuneaza circulatia pe directie perpendiculara est – vest si ridica 
costurile pentrui introducerea infrastructurii rutiere si de utilitati datorita cursurilor de apa 
si a subsolului de terasa ce presupune depozite aluvionare fara stabilitate din punct de 
vedere  geotehnic.  Această  situaţie  induce  costuri  mai  mari  pentru  modernizarea 
infrastructurii rutiere si introducerea retelei de utilitati.

Componenta 1.2. Extinderea reţelei de furnizare a gazului metan 

Măsura 1.5. Dezvoltarea infrastructurii energetice din strategia regională stipulează ca 
obiectiv  îmbunătăţirea  standardului  de  viaţă  al  locuitorilor  şi  creşterea  atractivităţii 
zonelor  prin  crearea,  extinderea  şi  modernizarea  infrastructurii  energetice.  Obiectivul 
acesta e justificat prin faptul că ponderea localitatilor rurale conectate la gaz metan este 
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nesemnificativă.  Roznovul  poate  deveni  o  zonă atractivă pentru localizarea  de unităţi 
industriale datorita existenţei forţei de mună ieftine. Aceste unităţi vor avea nevoie de gaz 
metan în procesul tehnologic. Aşadar, există o dublă necesitate, cea legata de dezvoltarea 
economică şi cea legata de îmbunătăţirea nivelului de trai.
Carateristic pentru Roznov este faptul că demersurile pentru introducerea gazului metan 
au inceput deja, iar pozitia geografica permite conectarea la conducta de transport Costisa 
– Savinesti, ceea ce reduce costurile de aducţiune şi extindere a reţelei de gaz metan.

Componenta 1.3. Modernizarea şi extinderea reţelei de apă – canalizare

În strategia regională obiectivele în domeniul apă - canalizare sunt cuprinse în  Măsura 
4.1.  -  Dezvoltarea  infrastructurii  rurale. Obiectivul  acestei  măsuri  constă  în 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în mediul rural, obiectiv justificat de ponderea redusă a 
alimentărilor cu apă şi a absenţei canalizării. În Roznov exista alimentare cu apă potabilă 
din sursa Vaduri (comuna Alexandru cel Bun), administrata de Apa Serv inclusiv pentru 
Piatra  Neamt.  Insa  reteaua  de  apa  potabila  trebuie  extinsă  spre  satele  Slobozia  si 
Chintinici.  Reteaua  de canalizare  acopera  doar  un sfert  din  unitatile  conectate  la  apa 
potabila  din  Roznov,  fiin  inexistenta  in  Slobozoa  si  Chintinici.  Acest  fapt  are 
repercursiuni  neplăcute  asupra  poluării  apelor  de  suprafaţă  şi  a  pânzei  freatice, 
introducând şi riscul îmbolnăvirii populaţiei prin utilizarea apei din fântâni. 
 

Componenta 1.4. Infiintarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor

Înfiinţarea  sistemului  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  este  specificată  în  strategia 
regională la aceeaşi măsură 4.1. Dezvoltarea infrastructurii . Practic, la nivel naţional, nu 
există  sisteme de colectare selectivă,  transport,  depozitare  şi neutralizare a deşeurilor. 
Standardele  europene  impun  rezolvarea  acestei  probleme.  Este  evident  că  vor  trebui 
construite  sisteme  comune  pentru  mai  multe  localităţi,  iar  aici  planul  judeţean  de 
gestionare a deşeurilor are un rol important, iar localitatii Roznov ii este rezervat un rol 
primordial, deoarece va gazdui groapa de gunoi ce va fi folosita de mai multe comunitati 
rurale vecine. Infrastructura de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor 
trebuie construită.

Prioritate 2. Protecţia mediului

Componenta  2.1.  Stabilizare  terenuri  prin  acţiuni  de  combatere  a  
alunecărilor de teren

Strategia  de  dezvoltare  regională  menţionează  la  Măsura  1.4.  Reabilitarea  şi  
modernizarea  infrastructurii  de  mediu,  faptul  că  problemele  generate  de  fenomene 
hidrometeorologice  periculoase  (inundaţii,  alunecări  de  teren,  eroziune,  distrugerea 
recoltelor,  gospodăriilor,  podurilor,  podeţelor,  drumurilor,  reţelelor  electrice,  etc.)  au 
costuri economice ridicate şi afecteaza direct calitatea vieţii. Alunecările de teren conduc 
la scăderea valorii terenurilor. 

36



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

Localitatea Roznov, fiind situată în depresiunea Cracau - Bistrita, la limita sa estica, este 
afectată de astfel de fenomene şi în aceste condiţii fenomenul nu trebuie neglijat. În plus, 
există permanent riscul alunecărilor de teren datorită cadrului geografic şi a substratului 
geologic.  Acest  fapt  implică  investiţii  mari  în  domeniu  pentru  prezervarea  cadrului 
natural.

Componenta 2.2. Amenajarea spaţiilor verzi

Acest capitol de amenajare a spaţiilor verzi este legat de  Dezvoltarea infrastructurii  -  
Măsura  4.1. din  strategia  regională.  Aceste  amenajări  vor  contribui  la  îmbunătăţirea 
calităţii vieţii locuitorilor, putând avea impact şi asupra activităţilor turistice, cu efect în 
creşterea veniturilor comunităţii. Problema a fost neglijată în trecut, inclusiv în Roznov, 
deoarece fondurile avute la dispoziţie de autorităţile locale nu sunt foarte mari, iar alte 
probleme sunt mult mai urgente. Această problemă va trebui prinsă in planul urbanistic 
ce se va elabora pe termen lung.

Componenta 2.3. Impaduriri in zonele afectate de defrisari

Strategia de dezvoltare regională nord - est pentru perioada 2007 - 2013 nu cuprinde 
informaţii  despre  abordarea  problemei  silviculturii,  respectiv  a  zonelor  acoperite  cu 
păduri, deşi judeţele Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea au suprafeţe mari de pădure. Iar 
în ultimul timp problema silvică s-a agravat datorită exploatărilor intensive şi a absenţei 
măsurilor de corectare a situaţiei actuale.
Localitatea  Roznov  dispune  de  suprafeţe  de  pădure  nesemnificative,  dar  acestea 
reprezintă totusi un potenţial economic ce nu trebuie neglijat, legat atât de exploatarea 
lemnului, cât şi de turism şi agroturism, mai ales ca zona de padure din tazlau este foarte 
apropiata. Utilizarea acestui potenţial implică abordarea problemelor silvice şi rezolvarea 
acestora.

Componenta  2.4.  Combaterea eroziunii  solului,  desecări  şi  amenajări  de  
albii ale cursurilor  de apă, regularizări şi alte lucrări hidrotehnice

Problemele legate de combaterea eroziunii solului,  amenajări ale albiilor cursurilor de 
apă, regularizări şi alte lucrări hidrotehnice sunt în ultimă instanţă probleme de mediu, 
tratate în strategia regională la Măsura 1.4. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  
de  mediu. Iar  Roznovul,  fiind  situat  în  depresiunea  Cracau -  Bistrita,  are  numeroase 
probleme datorită  poziţiei  geografice.  Iar  reţeaua  hidrografică  este  foarte  extinsă,  cu 
problemele corespunzatoare. Tocmai din acest motiv se impun măsuri urgente. Există un 
dezavantaj  legat  de  costurile  ridicate  ale  acestor  intervenţii,  însă  neintervenţia  poate 
conduce la daune însemnate pe termen lung.
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Componenta 2.5. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor

Combaterea poluării aerului, solului şi apelor este un subiect tratat în strategia regională 
la  Măsura  1.4.  Reabilitarea  şi  modernizarea  infrastructurii  de  mediu.  Unitatea 
administrativ teritoriala Roznov, fiind situată foarte aproape de aglomerarea urbana Piatra 
Neamt si vecina cu platforma industriala Savinesti,  prezintă un risc ridicat de poluare 
datorată  activităţii  industriale  şi  a  poluării  urbane,  in  pofida  reducerii  activitatii 
industriale  in  ultima perioada.  Se impun astfel  investiţii  pentru  un  control  riguros  al 
poluării.  Nu trebuie neglijată nici poluarea pânzei freatice, aflată la o adâncime foarte 
mică în zonă, poluare datorată activităţilor casnice si a deversarii de ape poluate in urma 
fluxurilor  tehnologice  in  reteaua  hidrografica.  Se  preconizează  în  viitor  desfăşurarea 
activităţilor  agrozootehnice  în  sistem  intensiv  şi  acest  fapt  va  induce  o  poluare 
suplimentară. Acest aspect nu trebuie negijat.

Componenta 2.6. Amenajarea islazurilor comunale

Economia localitatii Roznov are un caracter dual de tip industraial – agricol, astfel incat 
putem spune ca aceasta  este dependenta de agricultură şi creşterea animalelor şi acest 
profil se va păstra şi în viitorul apropiat. Iar potenţiala dezvoltare economică în viitor va 
fi legată în principal de prelucrarea produselor agricole şi animaliere, Roznovul poate sa 
devena un centru de preluare si prelucrare a produselor din zonele adiacente, asa cum a 
mai  fost  in  trecut.  Tocmai  din  acest  motiv,  această  componenta  este  legată  direct  de 
Măsura 4.2. Diversificarea activităţilor economice alternative în mediul rural, cuprinsă 
în strategia de dezvoltare regională nord - est. Iar dacă în trecut investiţiile în păşuni şi 
islazuri au fost modeste, acest fapt a dus la degradarea lor. Starea lor actuală implică 
investiţii, dar aceste investiţii vor aduce profituri  in viitor prin exploatarea lor.

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură

Componenta 3.1. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ

În  strategia  de  dezvoltare  regională,  la  măsura  4.1.  Dezvoltarea  infrastructurii,  se 
specifică  în mod concret  necesitatea  dezvoltării  infrastructurii  educaţionale.  Iar  orasul 
Roznov nu face excepţie, cu toate eforturile şi investiţiile făcute în ultimul timp. Asta 
datorită  faptului  că  baza  materială  a  fost  neglijată  după  1990  în  absenţa  resurselor 
financiare, iar infrastructura pentru învăţământ în mediul rural este destul de degradată 
datorită vechimii sale. Iar educaţia este o componentă de bază fără de care nu se poate 
face dezvoltare economico socială. 
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Componenta  3.2.  Reabilitarea,  modernizarea  şi  construcţia  de  cămine 
culturale

Reabilitarea căminelor culturale este o prioritate a strategiei regionale menţionate tot la 
Măsura 4.1. Ca şi în cazul şcolilor, căminele culturale sunt într-o situaţie dificilă datorită 
vechimii  lor  şi  a  faptului  că  în  ultimul  timp  domeniul  nu  a  mai  fost  finanţat 
corespunzător.  Cele  trei  camine  culturale  din  Roznov,  Slobozia  si  Chintinici  au  fost 
construite in anii 60, avand o vechime de 50 de ani si necesitand lucrari de reabilitare. 
Există proiecte guvernamentale de reabilitare a căminelor culturale. Evident că nu vor fi 
fonduri pentru toate, şi atunci fondurile vor fi dirijate spre autorităţile locale care se vor 
mişca mai repede. Baza materială a autorităţilor locale, în care intră şi căminele culturale, 
poate fi suportul şi pentru alte activităţi, cum ar fi cele sociale. 

Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT

Introducerea tehnologiei IT este o necesitate în condiţiile de dezvoltare actuale. Însăşi 
accesarea fondurilor structurale nu va fi posibilă fără accesul la tehnologia IT. Din acest 
punct de vedere localitatea Roznov are o situaţie privilegiată deoarece institutiile publice 
si populatia detin computere si acces la internet. In acelasi timp. Aceasta dotare IT trebuie 
permanent imbunatatita in concordanta cu evolutiile in domeniu. Dotarea IT şi nivelul de 
pregătire  al  populaţiei  tinere din comună în domeniul  IT reprezintă  o condiţie  pentru 
dezvoltarea economică, însă persoanele cu pregătire în domeniu trebuie identificate şi 
stimulate să se implice în proiecte de dezvoltare comunitară.

Componenta 3.4. Reabilitarea şi construcţia de săli şi terenuri de sport

Desfăşurarea  activităţilor  sportive  a  cunoscut  o  restrângere  semnificativă  după  1990 
datorită subfinanţării. În aceste condiţii baza materială a sportului a avut de suferit. Deşi 
populaţia  şcolară  în  localitatea  Roznov si  satele  Slobozia  si  Chintinici  este  destul  de 
numeroasă,  exista  doar  doua  sali  de  sport.  Pentru  crearea  unor  condiţii  optime,  sunt 
necesare investiţii importante şi în acest domeniu. Roznovul nu face excepţie de la regulă 
în domeniul stării bazei materiale sportive, deşi în ultimul timp s-au făcut investiţii în 
acest domeniu. Este însă nevoie de fonduri mari pentru remedierea situaţiei. In plus, pe 
raza orasului exista o baza sportiva cu stadion de fotbal de 1000 locuri. Aceasta baza 
trebuie modernizata si intretinuta corespunzator.

Prioritate  4.  Modernizarea  infrastructurii  pentru  servicii  de  asistenţă  socială  şi 
sănătate 

Componenta 4.1. Înfiinţarea serviciului de asistenţă socială al primăriei, înfiinţarea unei  
cantine sociale, înfiinţarea unui cămin de batrâni, înfiinţarea serviciului pentru îngrijiri  
la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu handicap, înfiinţarea unui centru  
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social  pentru  persoane  în  dificultate  (persoane  fără  adăpost,  victime  ale  violenţei  
domestice, copii abandonaţi)

În domeniul serviciilor sociale putine comunităţi se pot lăuda cu un sistem pus la punct. 
Unitatea administrativ teritoriala Roznov nu face excepţie, activităţile sociale constând în 
acordarea  diverselor  ajutoare  sociale  de  stat  în  conformitate  cu  legislaţia  existentă. 
Măsura 1.6  Reabilitarea şi  dezvoltarea infrastructurii  sociale din strategia  regională 
menţionează acţiuni specifice care trebuie întreprinse. Iar fondurile alocate vor creşte în 
perioada următoare. Se impun însă acţiuni concertate pentru identificarea şi rezolvarea 
problemelor  sociale  locale.  Asistenţa  socială  trebuie  regândită  la  nivel  de  comunitate 
deoarece serviciile sociale vor trebui furnizate de către furnizori privaţi (şi nu de către 
autorităţi), iar administraţia locală va trebui să finanţeze parţial aceste activităţi. Ori rolul 
autorităţilor locale este de a crea premizele pentru apariţia acestor furnizori privaţi. Si la 
Roznov exista potential in acest sens legat de capacitatea cultelor de a aduna fonduri si a 
furniza  servicii.  Situaţia  este  mai  dificila  la  Roznov in  conditiile  in  care  in  exista  o 
importanta comunitate de etnie roma, care are venituri foarte reduse si care necesita o 
atentie  speciala.  Alte  categorii  cu  probleme  sociale  sunt  batranii  si  persoanele  cu 
handicap.

Componenta 4.2. Îmbunătăţirea sistemului medical la nivelul comunei  

Strategia  regională  de  dezvoltare  pentru  perioada  susmenţionată  include  Măsura  1.6.  
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate. Obiectivul 
acesteia în domeniul sănătăţii constă în creşterea gradului de sănătate al populaţiei prin 
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii.  În domeniul sănătăţii 
măsura este justificată la nivel regional prin indicatori nefavorabili cu privire la starea de 
sănătate a populaţiei. La nivel de comunitate reabilitarea infrastructurii de sănătate este o 
necesitate datorită precarităţii acesteia, precaritate rezultată din faptul că sistemul medical 
a suferit în ultima perioadă, investiţiile fiind nesemnificative. Iar o dezvoltare armonioasă 
presupune ca sănătatea populaţiei să fie în centrul atentiei. În strategia regională sănătatea 
este menţionată şi la  Prioritatea 4 – Măsura 4.1. – Dezvoltarea infrastructurii rurale. 
Aceasta are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din mediul rural, 
iar  printre  acţiunile  finanţabile  sunt  şi  cele  legate  de  dezvoltarea  infrastructurii  de 
sănătate.  In  domeniul  sanatatii  Roznovul  are  responsabilitatea  acordarii  de  servicii 
medicale la 11 comune invecinate, iar spitalul dateaza de la sfarsitul secolului XIX.

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administraţiei locale

Componenta 5.1. Întărire instituţională

Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2007 – 2013 pune accent pe dezvoltarea 
resurselor umane deoarece resursele umane reprezintă punctul de start pentru dezvoltarea 
economico  –  socială  în  general.  Prioritatea  5  din  strategia  regională  se  referă  la 
dezvoltarea  resurselor  umane,  iar  în  cadrul  acesteia  Măsura  5.6  presupune  întărirea  
capacităţii administrative. Este evident că factorul uman este decisiv, iar din acest punct 
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de vedere, oricât de multe fonduri ar fi la dispoziţie, acestea nu vor putea fi atrase în 
folosul  comunităţii  fără  a  avea  persoanele  pregătite  să  elaboreze  şi  să  implementeze 
proiecte  care  să  răspundă  nevoilor  locale.  Dar  aceasta  e  numai  o  latură.  Practic, 
îmbunătăţirea  serviciilor  furnizate  de  către  administraţia  locală  implică  un  nivel  de 
pregătire ridicat al personalului din administraţie. Iar Roznovul are avantajul de a fi la 
rascruce  de  drumuri,  putand  oferi  consultanta  si  pentru  comunitatile  limitrofe.  Insa 
specialiştii  vor  putea  fi  atraşi  şi  păstraţi  numai  în  condiţiile  în  care  vor  fi  stimulaţi 
corespunzător. 

Componenta  5.2.  Informatizarea  instituţiei  şi  pregătirea  personalului  
pentru  utilizarea  programelor  informatice  la  registrul  agricol,  taxe  şi  
impozite, etc.

Componenta aceasta este legată direct  de  Prioritatea 5 – Măsura 5.6 a strategiei  de  
dezvoltare  regională  referitoare  la  întărirea  capacităţii  administrative.  Introducerea 
tehnologiei informaţiei în activitatea curentă a Primăriei Roznov este o necesitate, care va 
îmbunătăţi calitatea serviciilor furnizate către populaţie şi în acelaşi timp va uşura munca 
angajaţilor primăriei. 

Componenta  5.3.  Îmbunătăţirea  activităţii  compartimentului  Ordine  şi  
siguranţă publică prin reabilitarea, dotarea şi extinderea sediului Poliţiei şi  
organizarea sistemului de pază comunală şi obştească

Prioritatea  4  a  strategiei  de dezvoltare  regională  se  referă  la  dezvoltarea rurală,  iar  o 
problemă importantă  la  nivel  de comunitate  este  cea a  asigurării  ordinii  şi  siguranţei 
publice.  Acest  serviciu  trebuie  îmbunătăţit  şi  implică  unele  cheltuieli  şi  investiţii,  în 
condiţiile în care siguranţa cetăţeanului trebuie să fie o preocupare primordială. Luând în 
considerare că în ultima perioadă investiţiile în acest domeniu au fost reduse şi nu au 
acoperit nevoile, este evident că se impun măsuri pentru remedierea situaţiei. 

Componenta 5.4. Definitivarea PUG şi PUZ, managementul teritoriului

Construirea unui plan urbanistic general în concordanţă cu situaţia actuală şi cu evoluţiile 
preconizate pe termen mediu şi lung este o provocare majoră la care administraţia locală 
trebuie să facă faţă. Planurile urbanistice şi managementul teritoriului sunt instrumente 
care se referă la o perioadă mai lungă de 2013 şi din acest motiv trebuie să fie permanent 
în  atenţia  autorităţilor.  De  această  problemă  depinde  dezvoltarea  pe  termen  lung  a 
localitatii. Dezvoltarea rurală – prioritate a strategiei regionale – implică o atenţie majoră 
acordată managementului teritoriului.

Componenta 5.5. Înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei

Componenta aceasta nu este menţionată explicit în strategia regională de dezvoltare, fiind 
o problemă punctuală,  însă acest punct de informare este extrem de important  pentru 
punerea în practică a acţiunilor de dezvoltare locală. La nivel de comunitate locală nu 
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există acel mecanism de facilitare comunitară care să permită ca informaţia să ajungă la 
persoanele interesate şi să contribuie la construirea de proiecte de dezvoltare. Ori, punctul 
de  informare  al  populaţiei  are  tocmai  acest  rol,  esenţial  în  procesul  de  elaborare  al 
proiectelor deoarece este o verigă intermediară fără de care procesul este stopat.

Prioritate 6. Dezvoltare economică

Componenta 6.1. Industrie

Dezvoltarea economică presupune în primul rând dezvoltarea industrială, iar acest lucru 
contribuie la creşterea nivelului de trai.  Strategia de dezvoltare regională stipulează la 
Prioritatea  4   Măsura  4.2.  Diversificarea  activităţilor  economice  alternative.  În 
condiţiile în care agricultura ocupa o parte importanta din forta de munca din Roznov, 
insa  cu  o  productivitate  si  venituri  scazute,  diversificarea  presupune  în  primul  rând 
dezvoltarea  unor  ramuri  industriale  legate  de  agricultură  şi  zootehnie  prin  sprijinirea 
iniţiativelor private în domeniu. Astfel de activităţi vor aduce încasări sporite la bugetul 
local,  fapt  care  va  contribui  şi  la  rezolvarea  unora  din  problemelor  administraţiei. 
Prioritatea 2 a strategiei regionale se referă tocmai la sprijinirea afacerilor. În plus, în 
viitor  se  preconizează  delocalizarea  anumitor  afaceri  (cele  cu  pondere  ridicată  a 
manoperei în preţul produsului) din mediul urban şi mutarea lor în mediul rural  unde 
salarizarea  este  mai  scăzută,  iar  forţa  de  muncă  liberă  e  mai  numeroasă.  Acest  fapt 
reprezintă o oportunitate de care unii vor profita şi pe care alţii o vor rata. 

Componenta 6.2. Agricultură

Agricultura  rămâne  în  continuare  baza  economiei  rurale  şi  una  din  cauzele  situaţiei 
sociale a populaţiei din mediul rural. Schimbarea acestei situaţii presupune schimbarea 
agriculturii,  respectiv  comasarea  terenurilor  şi  construirea  de  exploataţii  agricole  în 
sistem  intensiv.  La  Prioritatea  4  din  strategia  regională,  în  cadrul  măsurii  4.2.  
Diversificarea  activităţilor  în  mediul  rural,  se  specifică  faptul  că  agricultura  actuală 
asigură  în  general  doar  autoconsumul  şi  se  impun măsuri  urgente  pentru  schimbarea 
situaţiei,  luându-se  în  calcul  că  în  regiunea  nord  –  est  majoritatea  populaţiei  (60%) 
locuieşte  în  mediul  rural.  Localitatea  Roznov  are  avantajul  că  o  pondere  redusa  din 
populaţie (comparativ cu alte localitati) este ocupată în agricultura de subzistenţă, parte 
din  aceasta  activand anterior  in  industrie  pe platforma Savinesti,  astfel  incap  aceasta 
populatie este mai flexibila la schimbarea profilului de activitate, desi varsta in genere de 
peste 45 de ani reprezinta totusi un handical in schimbarea profilului ocupational  Cu atât 
mai mult se impune o diversificare a economiei locale.

Componenta 6.4. Comerţ

În domeniul comerţului situaţia este aceeaşi în orice zonă, în sensul că activităţile din 
comerţ s-au dezvoltat haotic. Practic, comerţul se desfăşoară în locuinţe private sau spaţii 
închiriate,  nefiind  îndeplinite  standardele  europene  referitoare  la  comercializarea 
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produselor.  În fapt aceste standarde nici nu sunt cunoscute.  Autorităţile  au rolul de a 
controla această activitate şi de a aplica măsuri coercitive pentru remedierea situaţiilor 
aflate  în  afara  legii.  Comerţul  va  cunoaste  modificări  previzibile  în  viitorul  apropiat 
deoarece alinierea la standarde implică investiţii pe care actualii comercianţi nu le pot 
face. Vom asista practic la o concentrare a serviciilor de comerţ. 

Componenta 6.5. Servicii

Serviciile sunt putin dezvoltate la nivel de comunitate locală, iar această situaţie se va 
modifica în viitorul  apropiat  deoarece investiţiile  masive din mediul rural,  inclusiv in 
localitatile  limitrife  Roznovului,  vor  contribui  la  creşterea  nivelului  de  trai  şi  la 
stimularea  dezvoltării  serviciilor.  Strategia  regională  menţionează  la  măsura  4.2.  
diversificarea activităţilor  economice.  Roznovul poate recapata  acel  statut  pe care l-a 
avut  odata,  de  centru  furnizor  de  servicii  pentru  toate  localitatile  din  zona  de  sud  a 
judetului Neamt.

Componenta 6.6. Turism

Măsura  4.2.  la  prioritatea  4  din  strategia  regională  se  referă  la  diversificarea  
activităţilor  economice.  În  ultima  perioadă  au  început  să  existe  preocupări  pentru 
obţinerea unor venituri alternative din turism şi în special din agroturism. Prin reabilitarea 
locuinţelor şi modernizarea acestora, multe gospodării pot fi transformate în structuri de 
primire turistică pentru care există o cerere crescută din partea turiştilor în ultimii ani. Iar 
pentru  comunităţile  mici  turismul  poate  reprezenta  o  sursă  importantă  de  venituri  în 
viitor.  Iar  aşezarea  geografică  reprezintă  un  punct  pozitiv  pentru  Roznov,  care  poate 
atrage turisti in conditiile in care se vor amenaja zone de agrement, zone piscicole, etc. In 
plus,  Roznovul  are  avantajul  detinerii  unui  patrimoniu  cultural  pe  care  altii  nu  il  au 
(Biserica  Sfantu  Nicolae,  Beciurile  Hanului  Roznovanu,  Castelul  Roznovanu,  Parcul 
dendrologic, etc.). Însă toate aceste facilităţi nu sunt suficiente pentru atragerea turiştilor, 
utilităţile fiind absolut necesare. Iar extinderea reţelei de utilităţi este foarte scumpă. Însă 
dezvoltarea  comunitatii  va implica  extinderea reţelei  de utilităţi  la  toate  gospodăriile. 
Turismul si agroturismul vor deveni o afacere in momentul in care va exista o oferta 
complexa de servicii turistice.
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Durata de viata a Strategiei de Dezvoltare Economico – Sociala

Strategia  de  Dezvoltare  Economico  –  Sociala  a  unitatii  administrative  teritoriale 

Roznov cuprinde perioada 2007 – 2013, corelata   fiind cu perioada de planificare 

stabilita la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est si a Uniunii Europene.

Strategia  cuprinde  obiectivele  propuse  a  se  realiza  in  localitate  pentru  rezolvarea 

nevoilor  identificate  si  pe  baza  resurselor  umane,  materiale  si  financiare  necesare 

pentru implementarea strategiei. 

Perioada susmentionata se suprapune cu procesul de integrare europeana si poate fi 

impartita in doua etape:

- faza initiala 2007 – 2009 in care vor fi rezolvate probleme stringente, fiind in 

acelasi timp o etapa de adaptare la normele europene;

- etapa de lansare a modernizarii (2010 – 2013), cand vor fi puse in practica 

conceptele europene de dezvoltare locala.

Perioada vizata este caracterizata printr-o mutatie si o schimbare profunda in multe 

domenii,  astfel  incat nu se pot construi scenarii  predictibile cu valabilitate pana in 

2013. In ultima instanta dezvoltarea orasului Roznov va depinde de autoritatile locale 

in cea mai mare masura, dar si de alti factori. Datorita situatiei extrem de fluide si a 

caracterului de noutate, autoritatea locala trebuie sa fie foarte flexibila si adaptabila la 

noul mediu de dezvoltare.

Strategia isi propune o inventariere a problemelor existente la nivel local si furnizeaza 

posibile solutii de rezolvare a acestora. Este evident ca in decursul anilor urmatori vor 

aparea mutatii  semnificative,  astfel  incat  va fi necesara o replanificare continua in 

functie de noile evolutii.

Prioritatile pe care le are in vedere strategia de dezvoltare sunt urmatoarele:

- infrastructura de utilitati;

- dezvoltatrea economica;

- dezvoltarea sociala-culturala : educatie, cultura, sanatate, servicii sociale;

- problemele de mediu.

Managementul general al dezvoltarii socio – economice a localitatii Roznov necesita 

urmatoarele etape de abordare:

1. Programare  :  este  un  proces  extern  autoritatii  locale,  fiind  dependent  de 

guvern;  programarea  a  inceput  inainte  de  aderarea  Romaniei  la  Uniunea 

Europeana si se va incheia probabil in 2008, odata cu aparitia ghidurilor de 
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aplicare  a  programelor  operationale  care  reglementeaza  modalitatile  de 

accesare  a  fondurilor  europene.  Prezenta  strategie  este  produsul  etapei  de 

programare si propune un model local de abordare a problematicii  dezvoltarii 

locale.

2. Initiere  de proiecte:    in  aceasta etapa se alaboreaza propunerile  de proiecte, 

documentatiile si cererile de finantare in functie de capacitatea localitatii de a 

acoperi  cofinantarea  proiectelor.  Practic  aceasta  etapa va acoperi  intervalul 

2008 – 2010.

3. Implementarea:   in aceasta etapa se vor aplica proiectele ce vor fi selectate de 

catre  finatatori.  Perioada  de  implementare  se  va  prelungi  pana  in  2015 

conform regulilor de implementare deja schitate.

4. Evaluarea:   etapa  de  evaluare  de  la  finalul  proiectelor  va  masura  impactul 

produs  in dezvoltarea  economico – sociala  a  comunitatii  si  va  fundamenta 

dezvoltarea in urmatoarea etapa.

Ciclul de proiect se va aplica pe toata perioada prognozata, dar se pot identifica si 

cicluri  mai  mici  de  evaluare  si  replanificare  pas  cu pas  in  limitele  impuse de 

conditionalitatea programelor operationale.
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Plan de actiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare economico sociala 
al orasului Roznov

Nr. 
crt

Activitate Durata* Responsabilitati Resurse

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii

Componenta 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier
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1. Modernizarea drumurilor judetene si comunale din intravilan si 
extravilan. Modernizarea presupune asfaltarea acestora, dar mai 
intai  trebuiesc  efectuate  celelalte  lucrari:  canalizare,  retele  de 
apa, etc. Extinderea covoarelor asfaltice pana la centrele satelor 
Slobozia si Chintinici, refacerea santurilor si a podetelor; 

1 - 7

2. Dublarea benzilor de circulatie pentru DN15 si DJ 156 3-5
3. Rezolvarea problemei intersectiilor, semaforizare pe DN 15; 3-5
4. Refacerea spatiilor verzi din zona drumurilor; 1-3
5. Amenajare de parcari in zona obiectivelor de interes public; 5-7
6. Construirea  de  podete  aferente  cailor  de  acces  in  gospodarii, 

dupa  proiecte  care  sa  asigure  capacitatea  corespunzatoare  de 
scurgere a apelor pluviale; construirea de parapeti laterali

1-7

7. Amenajarea santurilor de scurgere a apelor 3-5
8. Amenajarea de poduri peste paraie in satul Chintinici 3-5
9. Deschiderea  de  noi  drumuri  in  intravilan,  in  enclave 

neconstruite, pe baza PUZ
2-6

10. Amenajarea trotuarelor, a pistelor pentru biciclisti si a rampelor 
de acces pentru persoane cu handicap.

4-7

11. Efectuarea  unei  subtraversari  a  Drumului  National  15  Bacau 
Piatra Neamt in zona centrala a orasului Roznov

4-5

12 Amenajarea  de  pasarele  pentru  traversarea  DN  Piatra  Neamt 
Bacau

3-6

13. Amenajarea unui drum pentru carute si animale in asa fel incat 
sa poata fi evitata utilizarea DN Piatra Neamt Bacau

2-3

14. Devierea  DN prin amenajarea  unei  sosele  de  centura  in  afara 
localitatii – proiect de perspectiva pe termen lung cu participarea 
Consiliului Judetean si a consiliilor locale din Zanesti, Savinesti 
si Dumbrava Rosie

5-7

15. Consolidari,  terasamente,  refacere  si  reabilitare  a  drumurilor 
afectate de alunecari de teren si inundatii

Consiliul local al orasului 
Roznov

Fonduri locale;
POS Transport
Fonduri guvernamentale
Imprumuturi
PO Regional
POS Mediu
PN Dezvoltare Rurala
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Componenta 1.2. Extinderea retelei de furnizare a gazului metan si extindeea retelei de electricitate
1. Finalizarea documentelor legate de reteaua de gaz metan (avize, 

autorizatii), inclusiv  un studiu de impact asupra acestei lucrari, 
facandu-se si o analiza de cost a acestei lucrari, identificandu-se 
gospodariile doritoare de gaz metan si costurile pe care ar trebuie 
sa le suporte comunitatea locala si fiecare gospodarie in parte

1-2

2 Identificarea  potentialelor  surse  de  finantare  pentru  aceasta 
actiune 

1-2

3. Extinderea retelei de gaz metan la toate gospodariile  localitatii 
Roznov si a satelor Slobozia si Chintinici se va face in trepte, 
incepand  cu  gospodariile  situate  in  zona  retelei  actuale,  spre 
centrul localitatii, acolo unde aglomerarea gospodariilor este mai 
mare.  Se  va  avea  in  vedere  extinderea  pentru  conectarea  cu 
prioritate a institutiilor publice – scoli, dispensare medicale, etc.

2-3

4. Extinderea retelei de iluminat stradal; 1-2
5. Extinderea retelei de energie electrica spre zona in care urmeaza 

a fi localizate activitatile economice.
3-6

Consiliul local al orasului 
Roznov

Fonduri locale, Fonduri 
guvernamentale, 
Imprumuturi, PO 
Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 1.3. Modernizarea si extinderea retelei de apa – canalizare
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1. Efectuarea  studiilor  tehnice  necesare  pentru  diversele  lucrari 
legate de apa – canal.

1-2

2. Cautarea  oportunitatilor   de  finantare,  fondul  de  dezvoltare 
rurala fiind pretabil pentru aceasta actiune

1-2

3. Reparatii la reteaua curenta de apa si canalizare 3-4
4. Extinderea retelei de apa potabila in Roznov (6 km) si Slobozia 

(3 km);
2-4

5. Asigurarea  sursei  de  apa  proprii  pentru  Slobozia,  prin 
valorificarea celor 3 statii de pompare existente

2-3

6. Introducerea retelei de apa potabila in Chintinici; 3-5
7. Extinderea retelei existente de canalizare in Roznov; 1-4
8. Realizarea retelei de canalizare in Slobozia 5-7
9. Marirea capacitatii de epurare si reabilitarea statiei de epurare a 

Roznovului;
2-4

10. Implementarea  unui  program  de  educatie  si  constientizare  a 
populatiei cu privire la necesitatea racordarii la reteaua edilitara 
pentru reducerea poluarii;

1-5

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 1.4. Infiintarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor si amenajare rampa de gunoi
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1. Studiu de fezabilitate si analiza a costurilor pentru un serviciu de 
colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor

1-2

2. Infiintarea  unui  serviciu  de  colectare  la  nivelul  primariei  sau 
externalizarea acesteia activitati catre un prestator privat

1-2

3. Achizitionarea de pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor 2
4. Achizitionarea de mijloace de transport 1-2
5. Construirea de platforme ecologice pentru colectarea gunoiului 

de grajd
1-4

6. Crearea  infrastructurii  locale  de  colectare  si  depozitare 
intermediara a deseurilor.

1-4

7. Participarea  la  programul  judetean  de  gestionare  integrata  a 
deseurilor menajere

1-7

8. Promovarea conceptelor moderne de gestionare a deseurilor prin 
actiuni de educare a populatiei comunitatii.

1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Prioritate 2. Protectia mediului
Componenta 2.1. Stabilizare terenuri prin actiuni de combatere a alunecarilor de teren
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1. Efectuarea de studii geotehnice pentru identificarea zonelor de 
risc in domeniul alunecarilor de teren;

1-2

2. Efectuarea unui  studiu de fezabilitate  si  o analiza a costurilor 
actiunilor de combatere a alunecarilor de teren 

1-2

3. Identificarea  potentialelor  surse  de finantare  pentru activitatile 
de combatere a alunecarilor de teren.

1-2

4. Actiuni efective de combatere a lunecarilor de teren 2-7
5. Indiguri pe cursurile Bistritei si Cracaului 2-7
6. Identificarea de solutii tehnici pentru stabilizarea cursului apei in 

albia Cracaului
2-3

7. Combaterea  fenomenelor  produse  de  inundatii  in  albiile 
Cracaului si Bistritei

3-7

8. Combaterea eroziunii solului; 3-7
9. Ameliorarea terenurilor care au sare, motiv ce duce la scaderea 

productivitatii;
3-7

10. Infiintarea unui lac de retentie pe Cracau, in amonte de Slobozia, 
pentru apararea zonelor construite;

1-3

11. Constructia canalului Cracau – Slobozia pe 6 km; 2-5
12. Regularizarea  raurilor  Bistrita,  Cracau  si  Iapa  prin  gabioane, 

anrocamente si plantari de pomi
3-7

13. Impadurirea  suprafeteleor  expuse  la  alunecari  pe  dealul 
Chintinici;

2-3

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 2.2. Amenajarea spatiilor verzi si a unui loc de agrement
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1. Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spatiilor verzi 1
2. Actiuni de educare a populatiei in domeniu 1-7
3. Redelimitarea si reamenajarea parcului dendrologic prin actiuni 

de curatare si replantare de specii faunistice;
1-2

4. Stabilirea unui  regulament  de amenajare  a  curtilor  private,  cu 
reglementari privitoare la penalizari

1-2

5. Consultarea populatiei cu privire la locatiile spatiilor de joaca si 
de agrement

1-2

6. Identificarea potentialelor firme interesate sa investeasca in zona 
de agrement pentru pescuit sportiv si agroturism

1-2

7. Identificarea  altor  resurse  financiare  pentru  finantarea  acestor 
actiuni

2-5

8. Amenajarea efectiva a locurilor de joaca 3-5
9. Amenajarea  zonei  de  agrement  pentru  pescuit  sportiv  si 

agroturism  prin  construirea  de  parteneriate  public  privat. 
(incheierea  de  contracte  ferme  cu  agenti  economici  care  vor 
investi).

3-6

10. Implementarea proiectului comunitar pentru amenajarea spatiilor 
verzi: realizarea de spatii verzi de-a lungul drumurilor de acces

3-5

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Fonduri private,
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 2.3. Impaduriri in zonele afectate de defrisari
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1. Elaborarea  unui  studiu  pentru  a  identifica  masurile  ce  trebuie 
intreprinse

1-2

2. Identificarea  resurselor  financiare  potentiale  pentru 
intreprinderea masurilor

1-2

3. Reabilitarea padurilor existente 2-7
4. Introducerea in circuitul silvic a unor noi suprafete – impaduriri 

pe 25 hectare;
3-7

5. Realizari de impaduriri 3-7
6. Realizarea de perdele forestiere de protectie de-a lungul arterelor 

intens circulate
3-7

7. Realizarea  unor  culturi  de  specii  silvice  cu  crestere  rapida, 
specifice luncilor, pentru valorificare energetica;

3-7

8. Infiintarea unei pepiniere pentrui pomi fructiferi si ornamentali 2-3
9. Fructificarea avantajului existentei pe raza orasului a Centrului 

de Perfectionare a Cadrelor din Silvicultura;
1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Fonduri private,
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 2.4. Combaterea eroziunii solului, amenajari albii cursuri de apa, regularizari, desecari si alte lucrari hidrotehnice
1. Efectuarea  unui  studiu  hidrogeologioc  pentru  a  identifica 

problemele comunei in domeniul susmentionat
1-2

2. Identificarea  resurselor  financiare  potentiale  pentru  rezolvarea 
problemelor din domeniu

1-2

3. Intreprinderea actiunilor ce se impun 2-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 2.5. Combaterea poluarii aerului, solului si apelor
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1. Evaluarea calitatii  apei aerului si solului pe baza metodelor si 
criteriilor Uniunii Europene

1-3

2. Infiintarea si dotarea unui punct pentru monitorizarea evolutiei 
situatiei poluarii in zona

2-3

3. Mentinerea calitatii mediului 1-7
4. Realizarea  unui  sistem integrat  pentru  prevenirea  si  controlul 

poluarii
1-7

5. Limitarea  emisiilor  anumitor  agenti  economici  mari  poluatori 
prin introducerea de reglementari care sa conduca la reducerea 
poluarii

2-7

6. Reconstructia ecologica a zonelor degradate 2-7
7. Stoparea  poluarii  si  depoluarea  cursurilor  de  apa,  inclusiv 

repopularea acestora
2-7

8. Realizarea  unor  sisteme  de  alarmare  a  populatiei  din  zonele 
potential afectate

2-7

9. Activitati de informare si de educare a populatiei 1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 2.6. Amenajarea islazurilor locale
1. Efectuarea  unui  studiu  pentru  a  vedea  gradul  de  afectare  al 

suprafetelor  de  pasune  si  masurile  ce  trebuiesc  intreprindse 
pentru remedierea situatiei;

1-2

2. Identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste actiuni 1-2
3. Gasirea  de  agenti  economici  care  sa  utilezeze  pasunile  si  sa 

contribuie financiar la finantarea actiunilor
1-2

4. Efectuarea de lucrari de intretinere a pasunilor 2-5
5. lucrari de suprainsamantare si fertilizare 2-4

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Fonduri private,
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educatie si cultura
Componenta 3.1. Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant
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1. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru reabilitarea scolilor si 
gradinitelor  gradinitelor  cu  respectarea  normelor  si  a 
standardelor de igiena care se aplica acestor tipuri de unitati;

1-2

2. Identificarea  resurselor  financiare  necesare  si  stabilirea 
volumului  acestora:  exista  fonduri  disponibile pentru astfel  de 
investii la Ministerul Educatiei si in acest sens trebuie mentinuta 
o  legatura  permanenta  cu  Inspectoratul  Scolar  Neamt  pentru 
accesarea fondurilor de la Banca Mondiala

1-2

3. Identificarea ordinii finantarii proiritatilor in acest domeniu 1-2
4. Reabilitarea  si  utilarea  liceului  cu  echipamente  si  aparatura 

pentru laboratoarele de chimie, fízica, informatica si geografie;
1-2

5. Reabilitarea  si  dotarea  scolii  profesionale  cu  echipamente  si 
unelte specifice

2-4

6. Reabilitarea celor 3 gradinite; 2-4
7. Dotarea cu materiale didactice (inclusiv echipamente IT) 4-7
8. Dotarea cu mobilier 2-3
9. Lucrari de reabilitare si consolidare a cladirilor componente ale 

scolilor si gradinitelor, inclusiv asigurarea sistemului modern de 
utilitati

2-5

10. Infiintarea unei gradinite pentru copiii romi in zona comunitatii 
acestora;

3-4

11. Realizarea de programe de educare si integrare in invatamantul 
primar a copiilor de etnie roma;

3-4

12. Infiintarea unui colegiu 3-4

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 3.2. Reabilitarea, modernizarea si constructia de unitati culturale
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1. Efectuarea  de  studii  de  fezabilitate  pentru  reabilitarea  celor  3 
camine culturale

1-2

2. reabilitarea si reutilarea localurilor de camin cultural existente; 2-4
3. Identificarea  agentilor  economici  interesati  in  construirea  de 

parteneriate  pentru  sustinerea  activitatilor  culturale  si 
cointeresarea acestora pentru investitii in infrastructura

1-2

4. Identificarea surselor de finantare 1-2
5. Implicarea  cultelor  in  dezvoltarea  vietii  spirituale  si  sociale  a 

localitatii  –  eventual  darea  in  administrare  catre  parohii  a 
anumitor locatii, cu indeplinirea anumitor conditii.

1-7

6. Reabilitarea si imbogatirea fondului de carte a bibliotecii  – daca 
fondul de carte este solicitat;

2-5

7. Infiintarea unui punct muzeal de istorie si stiinte naturale; 1-7
8. Construirea unei noi case de cultura cu biblioteca, sala de sedinte 

si conferinte, sala Internet si alte dotari moderne;
3-5

9. Stabilirea unui calendar anual  al  activitatilor  culturale  pe raza 
localitatii

3-5

10. Completarea dotarilor pentru accesarea operativa de cunostinte 1-7
11. Infiintarea unui punct  de informare pe teme de interes pentru 

locuitorii  comunei:  fonduri  structurale,  finantari,  legislatie, 
asistenta si consultanta in intocmirea cererilor de finantare, etc.

1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Culturii
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

12. Cuplarea activitatilor  culturale cu cele sociale – transformarea 
unui  camin  cultural  in  centru  social,  fapt  ce  ar  permite  o 
finantare guvernamentala mai usoara.

13. Redelimitarea  si  reamenajarea  parcului  dendrologic  (curatat, 
replantat  specii  rare  si  ornamentale),  tranformarea  acestuia  in 
gradina  publica  –  construirea  unei  case  de  cultura  in  acest 
perimetru

14. Intretinerea monumentelor istorice.
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15. Introducerea  in  patrimoniu  public  a  castelului,  conform 
prevederilor  testamentare  (actuamente  este  centru  de 
perfectionare a cadrelor din silvicultura)

Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT
1. Analiza  situatiei  actuale  si  a  necesarului  in  ceea  ce  priveste 

dotarea cu echipamente IT
1-2

2. Identificarea surselor de finantare pentru dotarea necesara 1-2
3. Utilarea IT a scolilor din oras 2-3
4. Conectarea la internet a scolilor 3
5. Construirea  de  parteneriate  cu  agenti  privati  si  implicarea 

acestora in activitati comerciale in sfera IT, eventual asigurarea 
de  spatii  in  camine  culturale  pentru  infiintare  si  derulare 
activitati specifice

1-7

6. Informatizarea  serviciilor  oferite  cetatenilor  de  catre  primarie 
(registru agricol, taxe si impozite, evidenta populatiei, etc.)

1-4

7. Coordonarea  cu  alte  activitati  a  acestui  domeniu –  infiintarea 
punctului  de informare  si  conectarea  sa  la  surse  de informare 
locale, judetene si nationale

1-4

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii  si Ministerul 
Telecomunicatiilor
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 3.4. Reabilitare si constructie sali si terenuri de sport
1. Efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spatiilor pentru 

sport, precum si a unei analize de cost
1-2

2. Identificarea agentilor economici privati interesati sa investeasca 
in asa ceva.

1-2

3. Identificarea  surselor  guvernamentale  si  externe  ce  pot  fi 
utilizare

1-2

4. Reabilitarea terenurilor de sport de pe langa scoli si a stadionului 3-4
5. Construirea de Sali de sport pe langa scolile care nu au astfel de 

locatii
3-4

6. Modernizarea stadionului local 2-4

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala
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Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenta sociala si sanatate 
Componenta 4.1. Infiintarea serviciului de asistenta sociala al primariei, infiintarea unei cantine sociale, a unui camin de batrani, a unui sistem de 
ingrijiri la domiciliu si a unui centru social
1. Infiintarea serviciului public de asistenta sociala prin hotarare de 

consiliu local si inzestrarea acestuia cu un patrimoniu, eventual 
cladire  si  dotari  existente  la  unul  din  caminele  culturale  ale 
comunei.  Primaria  va  contacta  o  firma  in  vederea  intocmirii 
dosarului de acreditare si impreuna cu cecerea il va depune la 
Directia de Munca pentru evaluare.

1

2. Acreditarea  serviciului  public  de  asistenta  sociala  pentru  a 
respecta  cerintele  legii  si  pentru  a  avea  acces  la  fonduri 
guvernamentale si externe

1

3. Efectuarea unei analize a nevoilor de asistenta sociala la nivelul 
comunei

1

4. Identificarea  actorilor  locali  cu  potential  de  dezvoltare  a 
serviciilor  sociale  (parohii,  culte,  ONG-uri)  si  construirea  de 
parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor sociale

1

5. Elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate 1
6. Identificarea surselor potentiale de finantare: Ministerul Muncii 

si fonduri structurale
1

7. Infiintarea unui camin de batrani 2-3
8. Infiintarea serviciului pentru ingrjiri la domiciliu
9. Infiintarea  unui  centru  social  pentru  persoane  in  dificultate 

(persoane  fara  adapost,  victime  ale  violentei  domestice,  copii 
abandonati)

2-3

10. Identificarea  potentialilor  actori  sociali  catre  care  sa  fie 
externalizate aceste servicii

4-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Muncii, 
Solidaritatii Sociale si 
familiei
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 4.2. Masuri de imbunatatire a actului medical
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1. Efectuarea  unui  studiu  local  pentru  identificarea  directiilor  de 
dezvoltare a asistentei medicale la nivel de oras;

1

2. Stabilirea  costurilor  implicate  de  implementarea  masurilor 
identificate in urma studiului

1

3. Identificarea  surselor  potentiale  de  finantare  pentru 
implementarea actiunilor in domeniul medical

1

4. Infiintarea unui post de asistent medical comunitar 1
5. Vanzarea catre medicii care detin cabinete medicale a spatiului 

dispensarului pentru o mai buna administrare a aceptor spatii;
1-4

6. Infiintarea unui dispensar care sa respecte standardele europene; 2-4
7. Achizitionarea  unei  ambulante  dotate  corespunzator  pentru 

urgente
2

8. Organizarea  unui  serviciu  de  asistenta  a  persoanelor  cu  boli 
incurabile

2-3

9. Elaborarea  unui  program  complex  de  asigurare  a  securitatii 
umane fata de expunerea la riscul de imbolnavire

1-4

10. Identificarea  de  potentiali  actori  interesati  in  dezvoltarea 
sectorului medical la nivel de localitate si stimularea lor

1-7

11. Program  de  educatie  a  populatiei  in  domeniul  vizat  pentru 
adoptarea unui mod de viata sanatos

3-5

12. Monitorizarea  unor  factori  de  risc  pentru  sanatatea  umana; 
poluare chimica, zgomot, etc.

2-7

13. Modernizarea  si  dotarea  dispensarului  veterinar  pentru  a  face 
fata cerintelor.

3-5

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Sanatatii 
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administratiei locale:
Componenta 5.1. Intarire institutionala
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1. Reabilitarea  sediului  Primariei,  amenajarea  unei  parcari, 
construirea unui gard

1-3

2. Programe  de  dotare  si  intarire  institutionala  a  administratiei 
publice

1-5

3. Racordarea institutiilor, a agentilor economici si a populatiei la 
sistemele actuale de comunicare

1-2

4. Identificarea  oportunitatilor  si  derularea  unor  programe  de 
perfectionare  profesionala  continua  a  personalului  din 
administratia  publica  in  corelatie  cu  exigentele  impuse  de 
crestrea  autonomiei  in  administratia  publica  locala  si  cu 
exigentele pentru executarea sarcinilor de serviciu

1-7

5. Programe  de  constituire  si  dezvoltare  a  bazei  de  utilaje  si 
echipamente  pentru  interventii  in  cazuri  de  forta  majora  – 
identificarea surselor potentiale de finantare

3-7

6. Programe  de  constituire  si  dezvoltare  a  bazei  de  utilaje  si 
echipamente  pentru  lucrari  de  investitii  si  exploatare  a 
patrimoniului comunei – identificarea surselor de finantare

3-7

7. Elaborarea  de  propuneri  de  proiecte  pentru  finantari  din 
fondurile destinate modernizarii administratiei locale

1-3

8. Intarirea  institutionala  a  Primariei  pentru  realizarea  unei 
activitati performante a actului de administrare

1-7

9. Dezvoltarea  sistemelor  de  comunicare  cu  comunitatea  pentru 
cresterea participarii cetatenilor la viata comunitatii – stabilirea 
unor modalitati de consultare a cetatenilor

1-3

10. Constituirea de parteneriate  public – privat  pentru exploatarea 
unor investitii ale comunitatii si pentru valorificarea unor resurse 
locale din patrimoniul public: identificarea actorilor locali care 
pot fi implicati

1-7

11. Incurajarea  formelor  de  asociere  a  societatii  civile  pentru 
participarea la viata publica a localitatii – identificarea nucleelor 

1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale –
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala
PO Dezvoltarea capacitatii 
administrative
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12. Modernizarea pietei agroalimentare, a oborului si a bazarului in 
conformitate  cu  standardele  europene  –  gasirea  de  parteneri 
economici privati pentru o administrare comuna, parteneri care 
sa investeasca in aceste servicii;

1-2

13. Identificarea  de  firme  care  sa  preia  administrarea  anumitor 
servicii  ce  urmeaza  a  fi  externalizate  in  viitor:  salubritate, 
intretinere spatii verzi, administrare piata agroalimentara, obor si 
bazar;

2-4

Componenta 5.2. Informatizarea institutiei si pregatirea personalului pentru utilizarea programelor informatice la registrul agricol, taxe si 
impozite, etc.
1. Analiza nevoilor pentru implementarea programelor informatice 1-2
2. Identificarea furnizorilor de programe informatice 1
3. Pregatirea  personalului  propriu  al  primariei  pentru  utilizarea 

programelor informatice
1-2

4. Achizitionarea si dotarea cu echipamente IT 2
5. Achizitionarea programelor informatice 2

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

6 Organizarea  serviciului  public  comunitar  informatizat  de 
evidente a persoanelor

1 Fonduri de la buget si 
atrase

Componenta 5.3. Imbunantatirea activitatii compartimentului Ordine si siguranta publica prin reabilitarea dotarea si extinderea sediului Politiei si 
organizarea sistemului de paza comunala si obsteasca
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1. Reabilitarea, dotarea si extindereasediului politiei ;
Completarea personalului
Organizarea sistemului de paza comunitara  si obsteasca
Infiintarea sistemului de paza al tarinelor

1-4

2. Derularea  unor  campanii  de  educare  a  populatiei  in  spiritul 
respectarii legii

1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Administratiei 
si Internelor
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

3. Infiintarea Politiei Comunitare a orasului 1 Bugetare 
Componenta 5.4. Definitivarea PUG si PUZ – Managementul teritoriului
1. Definitivarea  reconstituirii  proprietatii  asupra  terenurilor  si 

cladirilor.
1-4

2. Obtinerea de asistenta in domeniu de la firme specializate prin 
identificarea acestora

1

3. Implicarea  populatiei  prin  consultari  directe  in  legatura  cu 
managementul teritoriului

2-4

4. Aplicarea codului constructiile privind locuintele 2-3
5. Informarea  populatiei  cu  privire  la  programele  nationale  in 

domeniul locuintelor
1-7

6. Reabilitarea termica a cladirilor 4-7
7. Reactualizarea  datelor  existente  in  conformitate  cu  liniile  de 

dezvoltare planificate
1-5

8. Definitivarea planurilor urbanistice 1-4
9. Obtinerea de fonduri pentru constructia de locuinte ANL; 1-4
10. Masuri de amenajari pentru protejarea celor 3 hectare expuse la 

inundatii de pe malurile Bistritei si Cracaului
2-4

11. Stabilizarea terenurilor expuse la alunecari in zona Chintinici;

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 5.5. Infiintarea unui punct de informare a populatiei
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1. Infiintarea unui punct de informare pentru locuitorii orasului; 1
2. Dotarea acestui punct si alegerea personalului 1-2
3. Pregatirea  personalului  si  participarea  la  diverse  sesiuni  de 

training
1-2

4. Sesiuni de informare a locuitorilor 1-7
5. Elaborarea de propuneri de finantare 1-7
6. Implementarea proiectelor 1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale 
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Prioritate 6. Dezvoltare economica
Componenta 6.1. Industrie
1. Fixarea  prin  PUG  a  unei  zone  de  intravilan  destinate 

amplasamentelor  industriale:  asigurarea  de  utilitati  si  cai  de 
acces;

1-2

2. Identificarea de potentiali investitori in zona, contactarea lor si 
efectuarea unor oferte

1-3

3. Promovarea  spiritului  antreprenorial  in  randul  populatiei  prin 
organizarea a diverse forme de pregatire in domeniu

1-7

4. Informarea  populatiei  cu  privire  la  oportunitatile  de  finantare 
pentru dezvoltarea industriala

1-7

5. Identificarea  de  parteneri  pentru  dezvoltarea  unor  afaceri  in 
domeniul  prelucrarii  produselor  agrozootehnice  (abator,  punct 
colectare lapte, punct colectare si prelucrare produse agricole), a 
materialelor  de  constructii  si  a  utilajelor  agricole  (service, 
inchiriere) care sa deserveasca si zonele limitrofe.

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
ANIMMC
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
POS Cresterea 
competitivitatii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 6.2. Agricultura
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1. Sprijin pentru organizarea de exploatatii agricole pentru culturi 
performate

1-7

2. Comasarea  terenurilor  –  definitivarea  problemelor  legate  de 
proprietate

1-6

3. Informarea populatiei  cu privire la reglementarile  in domeniul 
agriculturii: subventii, facilitati, etc.

1-7

4. Sprijin pentru investitori interesati de amenajari de luciu de apa 
pentru piscicultura si acvacultura

1-5

5. Sprijin  pentru organizarea  de puncte  de colectare  a  laptelui  – 
identificarea  firmelor  interesate  sa  preia  laptele  si  analiza 
preturilor; asigurarea logisticii

1-3

6. Sprijinirea  deschiderii  de  afaceri  in  agricultura  de  catre 
intreprinzatori  (sere,  ciupercarii,  crestere  de  prepelite,  etc.); 
sprijinul se poate face prin asigurarea de consultanta gratuita

1-7

7. Asigurarea de consultanta agricola de specialitate
8. Dezvoltarea  unor  interfete  de  preluare  a  recoltelor  agricole 

pentru valorificare – centre de predare
1-3

9. Promovarea  unei  politici  de  mecanizare  a  agriculturii  – 
asigurarea unui service pentru utilaje agricole

1-5

10. Actiuni  de  imbunatatire  a  calitatii  pasunilor  prin 
suprainsamantari si fertilizari pe 325 hectare

2-4

11. Ameliorarea a 100 hectare de teren degradat in Chintinici Deal; 3-5
12. Dotarea cu echipamente tehnice fitosanitare 3-5
13. Infiintarea  unei  sectii  de  mecanizare  care  sa  deserveasca  si 

comunele limítrofe;
2-4

14. Infiintarea  unui  depozit  de  ingrasaminte  chimice,  ierbicide, 
pesticida si seminte selctionate care sa deserveasca si comunele 
limítrofe.

3-6

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
ANIMMC
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
POS Cresterea 
competitivitatii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

                  Componenta 6.4. Comert
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1. Informarea  comerciantilor  cu  privire  la  conditiile  de 
comercializare a produselor alimentare;

1-2

2. Stabilirea mecanismelor de control a respectarii reglementarilor 
in vigoare

1-2

3. Identificarea  de  comercianti  doritori  sa  investeasca 
(supermarket,  depozite  materiale  de  constructii,  autoturisme); 
contactarea lor si elaborarea contractelor

1-3

4. Asigurarea  facilitatilor  necesare  (utilitati)  pentru  localizarea 
acestor afaceri in Roznov

1-4

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Cresterea 
competitivitatii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 6.5. Servicii
1. Informarea  prestatorilor  de  servicii  cu  privire  la  cerintele  in 

domeniu
1-2

2. Promovarea unei politici de asociere a intreprinzatorilor locali si 
atrasi pentru dezvoltarea unor activitati economice in domeniul 
serviciilor

1-2

3. Infiintarea  unor  servicii  de  consultanta  in  domeniu,  inclusiv 
pentru accesarea de fonduri europene

1

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Cresterea 
competitivitatii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

                 Componenta 6.6. Turism si agroturism

65



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

1. Promovarea unei politici de incurajare a activitatilor de interes 
turistic in asociere cu alte activitati care pot capata specific local 
(vanatoare, pescuit sportiv, etc.)

1-7

2. Amenajarea unei zone de agrement in lunca Bistritei 3-5
3. Crearea infrastructurii pentru turism si agroturism – cai de acces 

si alte utilitati
3-7

4. Crearea de conditii  alternative pentru petrecerea timpului liber 
de catre turisti

3-7

5. Sprijinirea intreprinzatorilor privati in deschiderea de afaceri in 
domeniu – pensiuni turistice cu iaz, etc.

3-7

6. Amenajarea  unui  punct  de  informare  pentru  turisti  si  pentru 
intreprinzatori  in  turism,  oferinduse  informatii  despre 
oportunitati de finantare, standarde, legislatie, etc.

1-2

7. Valorificarea patrimoniului cultural al localitatii. 1-7

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Cresterea 
competitivitatii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

.
* In ani de la data aprobarii si inceperii acestui plan de actiune
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1. Introducere

Pentru a putea face o planificare a dezvoltarii orasului Roznov in perioada 2007 – 

2013 si pentru a elabora propunerile de activitati este necesar sa se cunoasca situatia 

existenta  la  momentul  intocmirii  acestei  strategiii.  Analiza  socio  – economica  are 

tocmai rolul de a identifica situatia existenta si potentialul de dezvoltare al localitatii. 

Datorita acestui  fapt s-a facut si o scurta prezentare a istoricului  localitatii  (istoria 

acesteia  putind contribui  la  dezvoltarea  activitatilor  turistice) precum si  a cadrului 

natural (situare geografica, geomorfologie, soluri si subsoluri, clima, etc.). Aceste date 

influenteaza in mod evident dezvoltarea anumitor ramuri economice si in plus, cadrul 

natural influenteaza decisiv extinderea retelelor de utilitati (apa – canal, gaz metan, 

drumuri, etc.) si costurile asociate.  

In  ansamblu,  analiza  socio  –  economica  reprezinta  practic  si  o  imagine  actuala  a 

diviziunii  administrative  Roznov.  Ca  atare,  au  fost  culese  date  din  urmatoarele 

domenii:

- Prezentarea fizico - geografica: pozitionare, relief, flora si fauna, climat, retea 

hidrografica, soluri si subsoluri;

- Istoric: perioada medievala si perioada moderna;

- Cadrul socio economic

- dezvoltarea generala socio economica: agricultura si cresterea 

animalelor, industria, serviciile, turism si agroturism;

- infrastructura fizica: infrastructura de transport, infrastructura de utilitati, 

infrastructura de constructii;

- infrastructura de educatie si cultura

- infrastructura de sanatate si servicii sociale

- Populatia, resursele umane si piata muncii: evolutia populatiei si a resurselor umane, 

analiza pietei muncii.

- Mediul inconjurator: descrierea generala a problemelor de mediu inconjurator si 

surse majore de poluare.
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- Administratia locala .

 In  decursul  analizei  socio  –  economice  au  fost  delimitate  mai  multe  domenii 

relevante de interventie, fiecare domeniu avand mai multe sectoare, care se regasesc 

in analiza nevoilor si a potentialului pe sectoare, analiza atasata prezentei strategii.

Domeniile si sectoarele sunt enumerate mai jos:

Domeniu Sector
Dezvoltarea Infrastructurii Modernizarea infrastructurii de transport rutier

Introducerea retelei de furnizare a gazului metan
Introducerea si extinderea retelei de apa canalizare

Infiintarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor
Protectia mediului Stabilizarea terenurilor

Amenajare spatii verzi si a unei zone de agrement
Impaduriri in zone afectate de defrisari
Combaterea eroziunii solului si amenajari hidrotehnice
Combaterea poluarii aerului, solului si apelor
Intretinerea pasunilor si islazurilor comunale

Modernizarea  infrastructurii  pentru 
educatie si cultura

Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant

Reabilitarea,  modernizarea.  constructia  de  camine 
culturale
Introducerea tehnologiei IT
Reabilitarea si constructia de sali si terenuri de sport

Modernizarea  infrastructurii  pentru 
servicii de asistenta sociala si sanatate

Infiintarea serviciului de asistenta sociala

Masuri de imbunatatire a actului medical 
Modernizarea  serviciului 
administratiei locale

Intarire institutionala

Informatizarea institutiei
Imbunatatirea  activitatii  Compartimentului  Ordine  si 
siguranta publica
Definitivarea PUG si PUZ – managementul teritoriului
Infiintarea unui punct de informare al populatiei

Dezvoltare economica Industrie
Agricultura si cresterea animalelor
Comert
Servicii
Turism si agroturism

In  analiza  socio  economica  s-au  relevat  resursele  pe  fiecare  sector  de  activitate, 

necesitatile principale si mijloacele de rezolvare a acestora. S-a procedat la efectuarea 

analizei SWOT pentru fiecare domeniu, o investigatie si o evaluare sistematica ce a 

avut ca scop identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor existente 
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si a amenintarilor (pericolelor) pentru fiecare domeniu.  Pe baza rezultatelor analizei 

socio-economice  s-a  elaborat  strategia  care  cuprinde  actiunile  ce  urmeaza  a  fi 

intreprinse,  precum  si  planul  strategic  de  interventie,  in  care  apar  termenele  de 

indeplinire si responsabilitatile pentru actiunile preconizate.

2. Prezentarea fizico - geografica

Pozitionare geografica

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;
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- 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.

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. 

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.
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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

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.  Absenta 

padurilor  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.

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. 

Reteaua hidrografica

Intreaga retea hidrografica care dreneaza teritoriul orasului Roznov si satelor Slobozia 

si Chintinici este tributara raului Bistrita. 

Principalele cursuri de apa sunt: 

- Bistrita: curge pe teritoriul unitatii teritoriale pe o lungime de 3 km, separand 

localitatea Roznov de Chintinici;

o Intre  bratele  Bistritei  in  zona  comunei  se  afla  peste  15  ostroave; 

adancimea apei la debite normale este intre 0,5 si 0,8 metri;

o Raul  prezinta  frecvente  variatii  de  debit  datorate  regimului 

precipitatiilor  si  diverselor  deversari  din  lacurile  de  acumulare 

artificiale din amonte.

- Cracaul: strabate zona de la NV spre SE pe o distanta de 1,3 km;
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o Traverseaza  localitatea  Slobozia  si  are  14  km lungime pe  teritoriul 

unitatii teritoriale;

o Nu are o albie stabila, schimbandu-si cursul relativ usor de la un an la 

altul sau de la o viitura la alta;

o 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;

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;
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- 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.

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.

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

74



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

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 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:
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- „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

3.1. 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 
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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 strainatate, astfel ca in 

perioada  1992  –  2002  mortalitatea  a  fost  mai  mare  decat  natalitatea,  un  fapt 

ingrijorator, care a condus la scaderea populatiei. 

3.1.1. 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 
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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

Legat de terenurile agricole,  tabelul de mai jos este extrem de sugestiv cu privire la 

distributia terenurilor agricole:

FOLOSINTA TOTAL POSESORI
Gospodarii 
individuale

Societati 
agricole

STAT  ( Dom. Public )
( Dom. Privat )

arabil 3129 2194 900 35
pasuni 407 57 - 350
fanete 18 18 - -
vii 6 6 - -
livezi 56 56 - -
Total agricol 3616 2331 900 385
paduri 17 - - 17
ape 111 16 - 95
drumuri 128 10 - 118
constructii 187 107 - 80
Alte  terenuri 
neagricole

73 - - 73

Total neagricol 516 133 - 183
TOTAL 4039 2904 460 675

DIN CARE INTRAVILAN ( HA ) = 961 HA

Constatari importante:

- 2/3 din terenul arabil este in gospodarii individuale si mai putin de 1/3 este in 

societati  agricole,  adica  asistam  la  o  faramitare  improprie  unei  agriculturi 

performante si care impune comasarea terenurilor;

- Majoritatea  suprafeteleor  de  pasume  sunt  in  proprietatea  administratiei 

publice;

- Culturile de vita de vie si pomi fructiferi se practica exclusiv in gospodariile 

populatiei, fara productivitate;

- Suprafata forestiera este nesemnificativa;
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- Exista  73  hectare  terenuri  neagricole,  o  suprafata  insemnata  nevalorificata 

economic datorita unor fenomene naturale (cum ar fi alunecarile de teren) care 

trebuie combatutate. 

Legat de pomicultura si viticultura, la nivelul localitatii nu exista suprafete de cultura, 

pomii  si  vita  de vie fiind crescute in gospodariile  individuale  doar pentru consum 

propriu, fara a fi investite fonduri in aceste tipuri de activitati.  In fapt, zona nu se 

preteaza la  culturi  intensive in aceste domenii  datorita  climatului,  exceptie  facand 

doar marul. Se cultiva in gospodariile populatiei marul, parul, prunul, nucul ciresul si 

visinul

Pe  raza  unitatii  administrativ  teritoriale  exista  3  asociatii  agricole.  Printre  agentii 

economici din domeniul agro –zootehnic putem nominaliza SC TCE 3 BRAZI SRL.

Cresterea  animalelor  este  o  indeletnicire  straveche  in  Roznov,  cifrele  de  mai  jos 

indicand animalele din gospodariile populatiei.

Referitor la numarul de capete de animale situatia este prezentata mai jos.

cai bovine ovine porcine caprine păsări stupi

170 975 1925 800 40 15000 60

Gradul  de  mecanizare  al  agriculturii  este  destul  de  scazut  si  din  acest  motiv  si 

productivitatea este scazuta. Utilajele sunt destul de vechi si cu randamente scazute. 

Datele de mai jos sunt relevante, daca luam in calcul suprafata agricola.

Gradul de echipare şi dotare tehnică în agricultura

Tractoare 
Moto-

cultivatoare 
Semănători 

Maşini  de 

erbicidat
 Combine

Scule  şi  utilaje 

auxiliare

56 3 6 2 7 54

Daca luam in calcul suprafata agricola constatam ca dotarea tehnica este superioara 

altor localitati din mediul rural, utilajele fiind folosite si in comunele limitrofe. Insa 

putem spune ca sunt utilaje cu un grad de uzura ridicat si cu o productivitate scazuta.
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Modul de rezolvare a întreţinerii maşinilor şi utilajelor agricole:

- in acest moment fiecare se descurca pe cont propriu; 

- se impune infiintarea unei unitati specializate cu profil de reparatii utilaje agricole, 

unitate care sa deserveasca si comunele limitrofe.

Tehnologii de cultivare:

- Gradul de utilizare a suprafeţelor agricole este foarte ridicat, de 98 %, asta si datorita 

faptului ca suprafetele agricole sunt relativ restranse

- Prelucrarea terenurilor agricole: se face preponderent mecanic

- Seminţe şi material săditor rezistent la boli şi dăunători: se utilizeaza la societatile 

comerciale si rareori pe loturile individuale;

- Erbicidare: este practicata la fermele agricole, nu si la producatorii individuali

-  Îngrăşăminte  naturale  /  chimice:  cele  naturale  sunt  utilizate  in  gospodariile 

individuale, iar cele chimice in fermele agricole existente;

Propuneri de îmbunătăţire a activitatilor agricole: 

- construirea de platforme ecologice pentru colectarea  si depozitarea gunoiului 

de grajd si imprastierea acestuia dupa un an pe suprafetele agricole.

- Comasarea suprafetelor agricole: identificarea de arendasi sau cumparatori de 

suprafete mari de teren, care sa practice agricultura intensiva; 

- Infiintarea unor societati in in domeniul agrozootehnic, in vederea prelucrarii 

(erbicidari, combaterea daunatorilor) cat mai eficiente si cu randament maxim 

a terenului agricol – furnizarea de asfel de servicii catre comunitatile limitrofe.

- Infiintarea  unei  unitati  de  reparatii  utilaje  agricole,  care  sa  deserveasca  si 

zonele limitrofe

81



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

Din pacate, la nivel de comuna nu sunt fonduri pentru innoirea parcului agricol, iar 

oportunitatile de finantare de genul programelor de finantare a agriculturii au fost prea 

putin folosite din cauza necunoasterii. Cert este ca au inceput sa apara germenii unor 

afaceri in agricultura prin diversificarea productiei si trecerea la domenii necunoscute 

in  aceasta  zona:  cultura  ciupercilor,  cresterea  prepelitelor,  etc.  Pentru acest  tip  de 

afaceri apropierea de Piatra Neamt reprezinta un avantaj, iar investitiile nu sunt foarte 

mari. Cert este ca agricultorii cu inclinatie spre acest gen de afaceri trebuie sprijiniti 

prin acordarea de consultanta  pentru intocmirea cererilor  de finantare in  domeniul 

dezvoltarii agricole. 

3.1.2 Industria

La nivelul orasului Roznov si al satelor Slobozia si Chintinici putem spune ca din 

1990 populatia ocupata in industrie a scazut ca numar si ca pondere, persoanele fiind 

in  general  navetisti  in  Piatra  Neamt  si  platforma Savinesti  si  mai  putin  persoane 

angajate in industria locala.

Principalele activitati industriale de pe raza orasului Roznov sunt:

- textile pielarie: 8 unitati (confectii, articole voiaj, incaltaminte);

- trei fabrici de cherestea;

- trei unitati in industria materialelor de constructii – confectionare boltari

- patru  depozite  de  materiale  de  constructii  (unul  in  Roznov  si  unul  in 

Chintinici)

- trei unitati de tamplarie din aluminiu;

- 50 unitati de comert si alimentatie publica.

La  recensamantul  din  2002  populatia  totala  a  localitatii  (Roznov,  Slobozia  si 

Chintinici) era de 9224 persoane (conform Fisei orasului Roznov, eaborata de Directia 
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judeteana de Statistica Neamt, la sfirsitul anului 2006). In Planul Urbanistic General 

din 2005 se mentioneaza  urmatoarea evolutie a populatiei:

- 1966 = 8.433 locuitori

- 1976= 8.976 locuitori

- 1992= 10.800 locuitori (recensamant)

- 2000 = 11.500 locuitori.

Datele  din  PUG  referitoare  la  populatie  pentru  anul  2000 par  a  fi  eronate,  fiind 

imposibila o scadere 2.706 persoane (24%) in doar doi ani. Oricum cifrele de mai sus 

arata  ca  dupa 1990 s-a  produs  o scadere continua  a  numarului  populatiei  datorita 

sporului natural negativ (mortalitatea fiind mai ridicata decat natalitatea) si a migratiei 

fortei de munca in Occident.

 Aceasta structura economica a facut ca Roznovul sa aiba o economie industriala si a 

determinat practic transformarea sa in oras. Practic, mutatiile in domeniul ocuparii s-

au produs in ultima perioada, migrarea din agricultura catre industrie fiind datorata si 

neatractivitatii  domeniului  agricol.  Structura  de  ocupare  a  populatiei  reprezinta  o 

premiza  favorabila  pentru  dezvoltarea  viitoare  a  populatiei  in  conditiile  in  care 

populatia ocupata in agricultura are o pondere redusa.

Printre principalii agenti economici industriali de pe raza localitatii enumeram:

- Pecomat SRL - textile;

-  Panagromar SRL – textile;

- Trans Company Amigo Albis SRL – transport;

- Angelis – depozite;

- Facs Indcom – produse chimice;

Cresterea  activitatii  industriale  se  poate  face  prin  localizarea  unor  noi  firme  pe 

teritoriul localitatii, fapt care este posibil date fiind avantajele legate de situarea langa 

DN  Bacau  –  Piatra  Neamt  si  de  proximitatea  cu  municipiul  Piatra  Neamt. 
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Administratia locala se poate implica in domeniu prin stabilirea unor taxe si impozite 

atractive si prin contactarea unor agenti economici dornici sa investeasca in zona. In 

fapt  in  perioada  urmatoarea  vor  avea  loc  alte  mutatii  in  domeniul  ocuparii  prin 

delocalizarea  afacerilor  care  implica  costuri  mari  cu  forta  de  munca  din  marile 

aglomerari  urbane (acolo unde forta de munca lipseste  si  este scumpa) catre mici 

aglomerari urbane si catre mediul rural, unde va exsita forta de munca provenita din 

restructurarea agriculturii, aceasta fiind in acelasi timp si mai ieftina.

Este de datoria autoritatilor locale de a stabili o zona pentru viitoare amplasamente 

industriale, zona disponibila situata in apropierea Drumului National in care trebuie 

introduse  utlitatile.  Apoi  urmeaza  faza  de  identificare  a  agentilor  economici  mari 

dornici sa investeasca.

3.1.3. Serviciile

Serviciile sunt putin dezvoltate pe raza localitatii. Majoritatea agentilor economici in 

domeniul  serviciilor  activeaza  in comertul  cu amanuntul  al  produselor  alimentare. 

Exista 182 societati comerciale care activeaza in comert, majoritatea cu infrastructura 

slab  dezvoltata,  fiind  practic  amenajate  in  spatii  inchiriate  sau  in  gospodariile 

populatiei

Servicii existente:

- Centrul  agricol:asigura  seminte  de  calitate,  asistenta  si  consultanta, 

combaterea  bolilor  si  daunatorilor,  intretinerea  pasunilor,  intocmirea 

documentatiilor pentru diverse subventii, etc;

- Serviciu de stingere a incendiilor (pompieri);

- Financiare: agentie CEC, agentie Banca Populara + Carpatica + HVB, agentie 

Banca de Credit, Administratia Finantelor Publice, Trezoreria;

- Oficiu postal: mesagerie, mandate postale, distribuire pensii, etc.

- Dispensar sanitar veterinar si farmacii veterinare

- Puncte distribuire carburanti auto
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- Notariat;

- Diverse servicii prestate catre populatie: cablu TV, bobinaj, spalatorie auto, 

vulcanizare, frizerie – coafura, colectare deseuri metalice, croitorie, etc.

- telefonie fixa cu peste 1000 abonati si posturi publice;

Servicii inexistente, dar necesare:

- service pentru reparatii utilaje agricole;

- brutarie la standardele europene;

- taximetrie

- servicii turistice;

- punct de colectare a laptelui

- proiectare constructii civile industriale

- serviciu de colectare a deseurilor menajere.

3.1.4. Turism si agroturism

La nivelul localitatii Roznov oferta de servicii turistice  este inexistenta, desi exista 

premizele fizice pentru obtinerea de venituri din astfel de activitati:

- parcul dendrologic;

- monumentele  istorice  si  de  arhitectura:  Biserica  Sfantu  Nicolae,  Conacul 

Roznovanui, Beciurile Hanului Roznovanu

- cadrul natural cu zone de lunca si terasa care permite amenajari piscicole

- datinile,  obiceiurile,  traditiile,  mestesugurile  populare  locale  care  permit 

amenajarea unor muzee.

Practic pot fi amejate diverse pensiuni turistice si agroturistice care sa furnizeze oferte 

turistice care sa includa si obiectivele din zona.

85



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

In acelasi timp trebuie sprijinit un turism adresat turistilor in tranzit, in jurul DN 15 

prin oferirea de servicii de cazare si masa.

In acest moment, practic, oferta turistica este nula, neexistand pensiuni agroturistice.

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.  Dar sunt necesare 

fonduri pentru amenajarea de pensiuni agroturistice si alte obiective turistice, fonduri 

care pot fi accesate prin Fondurile structurale – Fondul de Dezvoltare Regionala si 

Fondul de Dezvoltare Rurala au componente care se adreseaza dezvoltarii turismului 

si agroturismului.

Dezvoltarea turismului este dependenta de modernizarea infrastructurii.  Apropierea 

geografica de Piatra Neamt este un avantaj care trebuie fructificat din punct de vedere 

turistic. 

Administratia locala are mai multe sarcini:

- identificarea potentialilor investitori in turism;

- informarea  populatiei  si  asistenta  acordata  acelora  care  doresc  initierea  de 

afaceri in domeniu in legatura cu fondurile europene

- modernizarea infrastructurii;

- implicare  efectiva  in  amenajarea  zonei  de  agrement  potentiale  din  Lunca 

Bistritei;  

- reabilitatrea patrimoniului cultural si punerea sa in valoare;

- reabilitarea  parcului  dendrologic  si  amenajarea  unui  parc  al  orasului  la 

standarde europene

- infiintarea unui punct de informare turistica.

3.2. Infrastructura fizica
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La ora actuala gradul de echipare edilitara din localitate este necorespunzator:

- alimentarea cu apa in sistem centralizat acopera partial localitatile

- canalizarea menajera functioneaza partal la nivelul orasului, satele Slobozia si 

Chintinici, neavand canalizare

- nu exista retea de gaz metan;

- infrastructura de transport este deficitara  in privinta DJ 156 Girov – Borlesti 

Tazlau, singurul drum judetean din Neamt care face legatura rutiera intre vaile 

Bistritei si Trotusului;

- sistemul de management al deseurilor este in curs de introducere.

In  aceste  conditii  infrastructura  fizica  a  localitatii  trebuie  modernizata  si  necesita 

fonduri foarte mari de care autoritatile locale nu dispun in acest moment. Astfel ca 

singura  solutie  este  accesarea  fondurilor  structurale  legate  de  mondernizarea 

infrastructurii. 

3.2.1. Infrastructura de transport

Infrastructura  de  transport  rutier  existenta  in  acest  moment  la  nivelul  localitatii 

Roznov si a satelor Slobozia si Chintinici este urmatoarea:

- Drum National 15 Bacau – Buhusi - Piatra Neamt, lungime 3,5 km pe teritoriul 

unitatii teritoriale; traverseaza orasul de la limita comunei Savinesti la limita comunei 

Zanesti;

- Drum Judetean 156  Girov – Roznov – Borlesti – Tazlau.  Drumul judetean asigura 

fluxul de circulatie perpendicular pe drumul national, cu puternice legaturi laterale in 

teritoriu. Acest drum este singurul din judet care face legatura intre valea Bistritei si 

valea Trotusului pe traseul Roznov, Borlesti, Tazlau, Balcani, Moinesti, Comanesti. 

Pe teritoriul orasului Roznov drumul judetean are o lungime de 6 km si traverseaza 

zona de la NE spre SV;
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-  Drum comunal  109 cu  o  lungime de  4,5  km pe  teritoriul  unitatii  administrativ 

teritoriale, face legatura cu Dochia prin satul Slobozia pe care il si traverseaza..

De aceste artere sunt legate  o serie de drumuri si de strazi de interes local, strazi care 

asigura accesul intre gospodariile private si locurile de interes public

Categorie de drum Nr.  km  pe  teritoriul  unitatii 

administrative

Imbracaminte

DN 15 3,2 km Asfaltat

DJ 156 6,0 km Asfaltat

DC 109 4,5 km Pietruit

Reteaua stradala este de calitate precara (cu exceptia DN 15), intersectiile de strazi nu 

respecta  normativele,  strazile  interioare  nu  sunt  amenajate,  unele,  mai  ales  in 

Chintinici si Slobozia, sunt din pamant, tasate natural si impracticabile in perioadele 

ploioase. Reteaua de drumuri secundare de interes local are o lungime totala de 35,6 

km

Orasul Roznov este strabatut  de linia de cale ferata Bacau – Bicaz, normala, simpla, 

neelectrificata; pe raza comunei are o lungime de 3,2 km, cu halta in Roznov.

Transportul  în  comun  este  desfasurat  de  operatorii  din  Piatra  Neamt  si  Buhusi. 

Transportul se realizeaza preponderent spre Piatra Neamt, urmat de Girov.

3.2.2. Infrastructura de utilitati

Energie electrica

Toate gospodariile sunt racordate la reteaua de energie electrica. Distributia energiei 

electrice se realizeaza printr-un sistem de retele electrice de inalta,  medie si  joasa 

tensiune, predominant aerian.

Distributia consumatorilor este urmatoarea;

- mari consumatori industriali – 15;
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- mici consumatori – 62;

- consumatori casnici 3002

o case 2656;

o apartamente 346.

Alimentare cu apa

Lungimea totala a retelei de apa potabila este de 15,2 km, deservind 850 locuinte. Apa 

curenta provine din sursa Vaduri (comuna Alexandru cel Bun). Orasul dispune de 

instalatie proprie de epurare a apelor in aval. Operatorul de serviciu este Apa Serv. 

Gospodariile din Slobozia si Chintinici se alimenteaza cu apa din stratul freatic, prin 

puturi. Se impune extinderea retelei de apa potabila la toate gospodariile din Roznov, 

precum  si  in  satele  apartinatoare,  Slobozia  si  Chintinici.  Pentru  locuintele  din 

Chintinici  Deal,  Munteni si Chinitinici  Fund specialistii  propun instalatii  locale de 

alimentare cu apa din puturi cu pompe submersibile si hidrofor.

Canalizare

Lungimea  totala  simpla  a  retelelor  de  canalizare  este  de  4,2  km,  deservind  250 

locuinte. Canalizarea menajera nu exista in satele Slobozia si Chintinici, acoperind 

numai anumite portiuni din Roznov. Reteaua trebuie extinsa. Pentru locuintele din 

Chintinici  Deal,  Munteni si Chinitinici  Fund specialistii  propun instalatii  locale de 

canalizare cu fose septice vidanjabile.

Gaz metan

Reteaua de gaze naturale pentru orasul Roznov si localitatile aflate in administrare 

este in prezent in curs de realizare. Alimentarea se va realiza  prin conducat Costisa - 

Savinesti

Energie termica
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In general se utilizeaza combustibilul solid (lemn) si sobe clasice, dar noile constructii 

aparute beneficiaza de centrale termice.  Toate institutiile scolare sunt prevazute cu 

centrale termice. 

3.2.3. Infrastructura de constructii si alte dotari

Pe raza orasului Roznov si a satelor Slobozia si Chintinici exsita un numar de 3048* 

gospodarii particulare, cu un numar mediu de 2,5 persoane in fiecare gospodarie 

Datarea fondului construit in procente este prezentata mai jos

Ante 1900 1900 - 1950 1950 - 1990 1990 - 2000

5 % 25 % 60 % 10 %

 

Starea fizică a construcţiilor  poate fi apreciata ca fiind buna, datorita materialelor de 

constructii utilizate si a vechimii cladirilor. Mai jos, in procente, este data o apreciere 

generala asupra starii fizice a cladirilor

- bună 50 %

- medie 40 %

- rea  10 %

Arhitectura construcţiilor (aspecte generale):

- număr total de locuinţe permanente 3048

- materiale de construcţie (%): pământ - 5, lemn - 15, piatră - nu, cărămidă - 80

- număr mediu de camere într-o gospodărie: 3 camere

- suprafaţa locuibilă: 50 mp

- construcţii anexe (materiale, dimensiuni)

Bucătării de vară din lemn si caramida, amplasate langa locuinte.
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Grajduri – construite din lemn, boltari, cu fanarie deasupra.

Şura – din lemn, destinata pastrarii uneltelor, lemnului de foc, etc.

Din lista de inventar cuprinzand bunurile care alcatuiesc domeniul public al orasului 

Roznov am putut identifica vechimea cladirilor publice, majoritatea fiind construite in 

perioada 1960 – 1980: biblioteca, caminele culturale, dispensarele umane, scolile si 

liceul,  gradinitele,  cladirile  Agromec,  etc.  Aceste  cladiri  necesita  lucrari  de 

reamenajare, dar, in general, se prezinta intr-o stare destul de buna, putand fi utilizate 

fara cheltuieli foarte mari de amenajare.

* Cf. Fisei Localitatii de la Directia de Statistica Neamt.

Anterior anului 1960 dateaza cladirile sediilor primariei, Centrul de Sanatate Roznov, 

monumentele eroilor, scoala din Chintinici, cladirea din parcul dendrologic, castelul 

Roznovanu. Aceste cladiri necesita sume foarte mari pentru reabilitare.

Exista si cladiri construite dupa 1990: sediu administrativ bazar si obor, cladire piata, 

etc. 

Dotarea locuinţelor  private: 

Nr. 

locuinţe

Instalaţie 

apă
Canalizare 

Instalaţie 

electrică
Gaze

Mod de încălzire Dependinţe

termoficare sobe bucătărie baie

3048 850 250 3048 - - 3048 - -

La capitolul telefonie localitatea are o situatie buna, detinand o centrala telefonica 

automata la care sunt conectati 1000 abonati, dupa cum urmeaza:

- 925 persoane fizice

- 75 societati comerciale;

In localitate exista 15 telefoane publice. Populatia detine numeroase  telefoane 

mobile, teritoriul fiind sub acoperirea operatorilor de telefonie mobila.
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Exista  peste  2000 abonamente  radio  TV,  ceea  ce  inseamna  ca  fiecare  gospodarie 

beneficiaza de astfel de servicii. A fost introdusa si reteaua de cablu TV in localitate

Populatia si unitatile detin numeroase calculatoare. Acest fapt, coroborat cu telefonia 

si cu reteaua de cablu permite accesul la informatii si la Internet, fapt care constituie o 

premiza in accesarea diverselor fonduri.

3.3. Infrastructura de educatie si cultura

Infrastructura de educatie si cultura este aceeasi ca si in 1989, asta si datorita faptului 

ca populatia  scolara a scazut  permanent si  nu a  fost  nevoie de constructia de noi 

unitati,  accentul punandu-se pe reabilitarea celor existente. Din punct de vedere al 

dotarilor se constata o ramanere in urma fata de necesitatile actuale. S-au facut unele 

investitii dupa 1990 la unitatile de invatamant.

3.3.1. Infrastructura de educatie

Tabelul de mai jos reflecta situatia infrastructurii de invatamant a localitatii Roznov. 

Trebuie  facute  investitii  masive  in  reabilitarea  si  modernizarea  bazei  materiale  a 

invatamantului, iar finantarile guvernului prin imprumuturile de la Banca Mondiala 

reprezinta o oportunitate .

Categoria Număr unităţi Număr săli de clasă Număr elevi Număr cadre didactice

Creşe - - - -

Grădiniţe 3 9 250 9

Şcoli cu 4 clase 3 12 300 12

Şcoli cu 8 clase 2 37 850 27

Şcoli profesionale 1 16 330 32

Licee 1 21 517 36

Învăţământ superior - - - -

Total 10 94 2350 116

Invatamantul profesional si cel liceal deserveste si localitatile rurale limitrofe. 
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Unitatile de invatamant nu au sali de sport pentru a se putea practica educatia fizica si 

in sezonul rece (cu doua exceptie); exista oportunitatea construirii de sali de sport prin 

intermediul unui program national in Roznov. 

Baza materiala sportiva a localitatii este formata din: 

- teren de fotbal cu o capacitate a tribunelor de 1000 locuri

- sala de handbal (la unitate de invatamant)

- sala de gimnastica (la unitate de invatamant)

- baze in aer liber la fiecare unitate de invatamant.

3.3.2.  Infrastructura de cultura

In domeniul culturii, infrastructura orasului Roznov si a satelor Slobozia si Chintinici 

consta  in urmatoarele:

- camin cultural in Roznov;

- camin cultural in Slobozia cu o capacitate de 280 locuri;

- camin cultural in Chintinici cu o capacitate de 150 locuri;

- sala de festivitati in Roznov cu o capacitate de 300 locuri;

- una biblioteca

Cladirile enumerate necesita unele lucrari de reabilitare si modernizare, iar programul 

Ministerului Culturii de reabilitare a caminelor culturale reprezinta o oportunitate. In 

organigrama primariei nu exista persoane salarizate pentru desfasurarea activitatilor 

culturale.

Se impun masuri urgente in acest domeniu in functie de posibilitatile existente:

- angajarea de personal suplimentar
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- reabilitarea cladirilor

- identificarea de actori locali care sa investeasca – de exemplu sali internet, etc.

- trebuie identificate resurse financiare externe, cum ar fi fondul Ministerului Culturii 

pentru reabilitarea caminelor culturale

- in unele dintre camine se pot diversifica activitatile prin infiintarea de unitati  de 

asistenta sociala – caz in care aceste cladiri pot fi preluate de actori locali, cum ar fi 

parohiile.

Ca elemente de patrimoniu cultural artistic enumeram:

- biserica „Sfantu Nicolae”, ctitorita de Gheorghe Ruset in stil slavon bizantin, intre 

anii 1884 – 1892;

- biserica „Sfantu Dumitru” din Slobozia – 1816;

- beciurile Hanului Roznovanu

- Conacul Roznovanu

- Monumentul razboaielor – construit de Regina Maria in 1920

Ca mai toate localitatile urbane, si Roznovul a cunoscut dupa 1990 o efervescenta 

religioasa. In acelasi timp, se poate vorbi de un ecumenism local, in sensul colaborarii 

intre  diversele  culte.  In  orasul  Roznov  este  sediul  Protopopiatului,  la  care  sunt 

arondate 11 comune.

Referitor la religie, populatia ortodoxa este majoritara , conform tabelului de mai jos.

Categoria Număr unităţi Număr preoţi Credincioşi 

Biserică ortodoxă 5 5 7500

Biserică catolică 1 1 40

Alte  biserici 

(adventista) 
1 1

Mai exista crestini de rit vechi si penticostali.
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3.4. Infrastructura de sanatate si servicii sociale

Infrastructura  de  servicii  de  sanatate  este  bine  dezvoltata,  datorita  faptului  ca 

Roznovul deserveste si alte comunitati rurale limitrofe. Astfel, exista un spital cu 60 

paturi, 2 dispensare umane, 2 farmacii si 3 cabinete stomatologice private.

Infrastructura  de  servicii  sociale  este  slab  dezvoltata,  rezumandu-se  la  furnizarea 

serviciilor sociale stipulate prin lege. In cadrul Primariei sunt angajati doi asistenti 

sociali. 260 persoane beneficiaza de prevederile legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat

3.4.1. Infrastructura de sanatate

Din tabelul de mai jos se vede situatia unitatilor sanitare de pe raza comunei.

Categoria Număr unităţi Număr medici Cadre medii

Dispensare 2 4 6

Policlinici - - -

Spitale 1 12 15

Paturi de spital 60 12 25

Farmacii 2 4 8

Cabinete 

stomatologice
3 3

3

Spitalul orasenesc Roznov a luat fiinta in 1879 si, prin serviciile sale, asigura asistenta 

medicala  pentru  o  populatie  de  peste  60.000  persoane,  cuprinzand  populatia 

Roznovului si a 11 comune arondate. Spitalul are o capacitate de 60 paturi, cu un 

numar de 71 posturi. Anul de infiintare al spitalului din Roznov vorbeste de la sine 

despre importanta acestei localitati la sfarsitul secolului XIX.

In spital functioneaza urmatoarele sectii:

- interne;
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- laborator radiologie; 2 cabinete ambulatorii

- pediatrie;

- obstetrica – ginecologie

- cultura fizica medicala

- farmacie cu circuit inchis.

3.4.2. Infrastructura de servicii sociale

Infrastructura de servicii sociale este slab dezvoltata si in acest caz putem vorbi de 

numeroase necesitati, mai ales in conditiile existentei unei importante comunitati de 

romi pe raza orasului:

- infiintarea serviciului de asistenta sociala al primariei;

- acreditarea serviciului de catre MMFES

- gasirea unor locatii potentiale pentru derularea serviciilor sociale (eventual caminele 

culturale sau sedii Agromec)

-  identificarea  de  resurse  financiare  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale:  fonduri 

europene si fonduri de la guvernul Romaniei

- infiintarea unui camin de batrani;

- infiintarea unei cantine sociale

- infiintarea unui centru social pentru persoane defavorizate

-  identificarea  de  potentiali  actori  locali  (parohii,  ONG-uri,  etc.)  care  sa  preia 

administrarea acestor servicii. 

Exista  doi  asistenti  sociali  in  organigrama  primariei  Roznov.  Sunt  salarizati  25 

asistenti personali pentru adulti si 10 asistenti personali pentru copii. 260 persoane 

beneficiaza de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Avand in 

vedere puterea financiara a cultelor de pe raza comunei,  acestea vor reprezenta in 

viitor  un partener puternic  al  administratiei  locale in  furnizarea serviciilor  sociale. 

96



SC EUROPEAN CONSULTING SRL

Pentru a deveni furnizori de servicii sociale trebuie indeplinite mai multe conditii. In 

localitate exista si o miscare asociativa incipienta care poate prelua astfel de servicii 

(ONG-uri pentru persoane cu handicap de vedere, si alte ONG-uri active). Mai trebuie 

semnalate existenta unei cantine sociale si a unui centru de zi pentru batrani, institutii 

care au expertiza in domeniu. 

4. Populatia, resursele umane si piata muncii

4.1. Evolutia populatiei si a resurselor umane

Populatia are un rol important in procesul de dezvoltare economica, fiind unul din 

factorii  de  baza.  O  populatie  tanara  inseamna  forta  de  munca  apta  sa  dezvolte 

comunitatea, pe cand o populatie imbatranita insemna cheltuieli sociale suplimentare. 

Localitatea Roznov si-a consolidat statutul economic in stransa legatura cu cresterea 

numarului de locuitori.

Cele mai vechi informatii si date statistice privind evolutia numarului locuitorilor si 

gospodariilor se gasesc in “Catagrafiile Moldovei” (1774, 1803, 1820 si 1854) si in 

rezultatele recensamintelor din 1859 si 1889:

- in 1774 erau 1396 locuitori si 349 gospodarii (in toate satele);

- in 1859 erau 1817 locuitori in 454 gospodarii;

- in 1912 erau 767 locuitori (fara Slobozia, devenita comuna)

- in 1930 erau 930 locuitori

- in 1956 erau 2312 locuitori

- in 1966 erau 2999 locuitori

- in 1981 erau 4305 locuitori

La ultimul recensamant din 2002 populatia era de 8794 locuitori, dupa cum urmeaza:

- Roznov 4719;
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- Slobozia 3093;

- Chintinici 982;

La acelasi recensamat au fost recenzate 3419 gospodarii ( 1748 in Roznov, 1278 in 

Slobozia si 393 in Chintinici).

La recensamantul din 1992 au foast inregistrate 10.800 persoane ceea ce inseamna ca 

in perioada de dupa 1990 s-a inregistrat o scadere dramatica a populatiei, fapt care ar 

trebui sa ingrijoreze autoritatile locale. Fenomenul se inregistreaza la scara intregii 

tari si se datoreaza  sporului negativ si migrarii fortei de munca in strainatate. Acest 

fenomen a contribuit la imbatranirea populatiei si la reducerea fortei de munca, cu 

efecte negative pe termen lung. Sporul negativ si migrarea populatiei  se datoreaza 

veniturilor mici ale populatiei ocupate local, mai ales in urma restrangerii activitatii 

industriale pe platforma Savinesti.

Iar  indicatorii  demografici  pentru  2003  sunt  foarte  semnificativi  si  trebuie  sa 

reprezinte un semnal de alarma. Autoritatile pot stimula local rederesarea situatiei prin 

acordarea  de  diverse  facilitati  tinerilor  casatoriti  din  Roznov,  s-au  celor  care  se 

stabilesc aici (loturi de tren pentru casa, etc.), in acest fel putand fi atrasi specialisti in 

diverse domenii.

Indicatori demografici 2003:

- numar nasteri 112;

- indice natalitate 12,7 la mia de locuitori;

- numar decese 120;

- indice mortalitate 13,6 la mia de locuitori;

- spor natural negativ (mortalitate mai mare decat natalitatea) de 0,9 la mia de 

locuitori.

La  recensamantul  din  2002  structura  populatiei  in  functie  de  nationalitate  era 

urmatoarea:

- romani 98%;
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- romi 5 %;

- maghiari 0,5 %

Cifrele nu respecta fidel realitatea deoarece multi cetateni de etnie roma nu-si declara 

apartenenta la aceasta etnie. Autoritatile locale au identificat 500 de persoane care fac 

parte din aceasta categorie.

Categoriile de varsta sunt mentionate in tabelul de mai jos:

 Vârstă 0 - 14 ani 15 - 39 ani 40 - 60 ani peste 60 ani

Număr 28% 22% 30% 20%

Cifrele de mai sus trebuie luate cu rezerva de rigoare datorita fenomenului migratiei 

ilegale  din  perioada  cand  au  fost  elaborate  aceste  date.  Dar  si  asa  se  constata  o 

pondere destul de ridicata a populatiei  iesite  sau care urmeaza sa iasa de pe piata 

muncii.

4.2. Analiza pietei muncii

 Populaţia activă şi angajată 

Datele despre domeniile in care activeaza populatia angajata sunt extrem de fluide in 

ziua de azi deoarece piata muncii nu s-a stabilizat, existand fluctuatii masive in timp 

foarte scurt. Acest fapt se datoreaza evolutiei economiei judetului dupa 1990, evolutie 

care a culminat cu reducerea drastica a activitatii industriale pe platforma savinesti si 

care a afectat puternic populatia localitatii Roznov.

Conform unor estimari, in anul 2000, 20% din populatie lucra in agricultura si cam 

tota atat in industrie, restul lucrand in constructii, comert, servicii, educatie, etc. Rata 

somajului  era de 7%, iar daca luam in calcul  si  cei  iesiti  din plata rata somajului 

ajungea la 25 % o cifra graitoare. Reinsertia socio profesionala a acestor someri este 

foarte dificila deoarece majoritatea provin de pe platforma Savinesti, au specializari 

inguste (in special  industria  chimica si mecanica) si au varste de peste 40 de ani. 
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Majoritatea  acestor  someri  si-au  continuat  activitatea  in  agricultura,  putini  fiind 

absorbiti  de  noi  activitati  economice.  Daca  aceasta  situatie  a  fost  specifica  anilor 

2000,  intre  timp  situatia  s-a  mai  redresat  datorita  dezvoltarii  unor  noi  activitati 

economice.

5. Mediul inconjurator

5.1. Descrierea generala a problemelor de mediu inconjurator

Problemele de mediu sunt destul de mari la nivelul localitatii  in momentul de fata 

datorita  in principal  proximitatii  geografice  a platformei  industriale Savinesti,  insa 

sunt mult mai mici fata de trecut in urma reducerii activitatii industriale.  Se impune 

insa monitorizarea situatiilor de risc legate de:

- poluarea retelei hidrografice, in special Bistrita;

- poluarea aerului;

- terenuri inundabile in albiile Cracaului si Bistritei

- eroziunea solului;

- alunecari de teren;

- saraturarea solului

- suprapasunat

5.2. Surse majore de poluare

Prin reducerea activitati industriale de dupa 1990 situatia mediului inconjurator s-a 

imbunatatit  datorita  disparitiei  marilor  poluatori  situati  in  amonte,  in  principal 

platforma  industriala  Savinesti  (poluare  aer  si  apa)  si  Reconstructia  (poluarea 

Bistritei). Acest lucru este evident si in reaparitia unor specii de pasari, precum si a 

unor specii de pesti.  Poluarea industriala in Roznov s-a diminuat, dar nu a disparut, 

emisiile atmosferice de poluatori de la Savinesti fiind in continuare prezente
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Panza  freatica  in  Roznov este  foarte  aproape  de suprafata  solului  datorita  situarii 

localitatii in lunca Bistritei. Datorita acestui fapt panza freatica se poate polua foarte 

usor prin intermediul activitatilor agricole (ingrasaminte chimice azotoase) precum si 

datorita reziduurilor menajere. Situatia trebuie monitorizata, mai ales acolo unde nu 

exista canalizare. In plus, sistemul de management al deseurilor nu este pus la punct si 

reprezinta in continuare un factor poluator.

Printre sursele de poluare enumeram:

- industriala,  aeriana  si  prin  intermediul  retelei  hidrografice,  datorata  unor 

activitati economice din zone adiacente (platforma Savinesti);

- poluare  industriala  locala  –  mai  ales  datorata  unitatilor  de  prelucrare  a 

lemnului 

- poluare datorata gospodariilor populatiei (in zonele in care canalizarea lipseste 

si se utilizeaza fosele, reziduurile ajungand in pnza freatica);

- poluare datorata activitatilor agricole si zootehnice.   

6. Administratia locala 

Primaria are in acest moment un sediu in care isi desfasoara activitatea 47 salariari, un 

numar foarte redus, mult mai mic fata de alte localitati mai mici si insuficient pentru 

derularea  in  conditii  optime  a  activitatilor.  Eventualitatea  accesarii  fondurilor 

europene pentru dezvoltare comunitara va determina cresterea numarului de salariati. 

Este necesara si o dotare la standarde actuale pentru imbunatatirea calitatii serviciilor 

oferite  populatiei,  inclusiv  cu  echipamente  IT  care  sa  permita  mentinerea 

inregistrarilor (de taxe si impozite, de terenuri, etc.) in conditii corespunzatoare si care 

sa contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a problemelor care apar.

Printre serviciile publice ale Consilului Local Roznov se numara:

- stare civila;1

- asistenta sociala si autoritate tutelara;2
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- evidenta proprietatii particulare in gospodariile populatiei;2

- urbanism si amenajarea teritoriului;3

- programe si prognoze;2

- cadastru si imbunatatiri funciare;3

- serviciul de incasari si plati;3

- salubritate;2

- amenajare – intretinere spatii verzi;2

- administrarea pietei agroalimentare, a oborului si bazarului.2
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Analiza SWOT globala pentru unitatea administrativ teritoriala Roznov
Puncte tari Puncte slabe

- proximitatea geografica cu municipiul Piatra 
Neamt;

- acces la DN Piatra Neamt - Bacau
- acces usor la utilitati (apa , gaz metan) si 

costuri reduse pentru extinderea retelei;
- fondurile localitatii sunt semnificative in 

conditiile in care sunt agenti economici pe 
raza comunei

- retea de invatamant bine structurata
- numar mare 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 populatiei;
- teren agricol favorabil culturilor 
- grad de poluare in scadere odata cu scaderea 

activitatii industriale pe platforma Savinesti
- dotare corespunzatoare a gospodariilor cu 

autoturisme, electrocasnice si computere
- 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

- Roznovul este nod rutier pentru mai multe 
localitati din sudul judetului (Tazlau, 
Candesti, Rediu, Borlesti, Piatra Soimului)si 
poate redeveni (si trebuie sa redevina) centru 
comercial pentru preluare produse agricole si 
anumale, 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;

- ramanere in urma a infrastructurii de 
drumuri, apa – canal, colectare deseuri, gaz 
metan

- nu exista forta de munca in exces pentru 
activitatile propuse

- 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
- Primaria nu are unitati economice in 

subordine care sa aduca venituri;
- 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
- Inexistenta unor actori locali care sa preia 

unele din greutatile administratiei
- Slaba participare a locuitorilor localitatii la 

viata comunitatii
- Absenta personalului inalt calificat in 

administratie 
- Dificultati in  mentinerii populatiei tinere in 

localitate – migratie a fortei de munca tinere 
- Absenta unor dotari necesare pentru 

interventii in cazuri extreme
- Spor natural negativ, populatia este in 

scadere;

Oportunitati Riscuri
- potential de crestere a activitatii economice 

datorita proximitatii cu municipiul Piatra 
Neamt;

- existenta unor potentiale surse de finantare 
externe prin intermediul unor fonduri diverse 
(de modernizare a administratiei, de 
dezvoltare, de coeziune), etc.

- slaba competitivitate a agentilor economici 
de pe raza localitatii si necesitatea 
investitiilor pentru schimbarea 
tehnologiilor;

- continuarea plecarii populatiei tinere catre 
alte zone si tari;

- existenta unor zone predispuse la dezastre 
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- posibilitati de atragere a investitorilor datorita 
asezarii geografice: depozite, supermarket, 
etc.

naturale
- lipsa de coeziune a masurilor de dezvoltare 

economica si sociala
- imposibilitatea de a accesa finantari 

nerambursabile datorita absentei 
personalului calificat in domeniu

- imposibilitatea de a accesa finantari 
nerambursabile de anvergura pentru 
dezvoltarea orasului datorita imposibilitatii 
asigurarii cofinantarii

Infrastructura
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
- existenta unei documentatii intocmite deja 

(studii de fezabilitate) pentru lucrari de 
infrastructura

- toate gospodariile sunt electrificate

- slaba dezvoltare a infrastructurii de drumuri 
si necesitatea modernizarii acestei retele;

- extindere redusa a  retelei de canalizare
- necesitatea extinderii retelei de apa potabila
- inexistenta unui serviciu de colectare a 

deseurilor menajere la standarde si a 
dotarilor necesare

- depozitarea necontrolata a gunoaielor este 
sursa de poluare

- inexistenta unor cai de acces catre anumite 
zone ale orasului

- inexistenta la nivelul orasului a specialistilor 
care sa intocmeasca proiecte de 
infrastructura

- inexistenta studiilor de fezabilitate si 
costurile mari implicae de acestea

Oportunitati 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 pe raza comunei de persoane cu 
studii, apte de a fi pregatite pentru dezvoltarea 
de programe

- posibilitatea de a apela la specialisti si firme 
din Piatra Neamt in domeniul dezvoltarii 
infrastructurii

- capacitate scazuta a autoritatilor locale de a 
finanta investitii mari in infrastructura;

- posibilitati reduse de a asigura cofinantarea 
la potentiale 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 nivelului de saracie; 
de exemplu, pentru extinderea retelei de gaz 
este nevoie si de aportul financiar al 
populatiei

- cadrul legislativ care mentine o structura de 
monopol pentru furnizarea anumitor servicii 
din infrastructura de utilitati;

Protectia mediului
Puncte tari Puncte slabe

- resurse de apa potabila cantitativ si calitativ 
superioare;

- inexistenta unui sistem de monitorizare al 
poluarii apei, aerului si solului pe raza 
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- reducerea poluarii aerului, apei si solului dupa 
1990 ca urmare a diminuarii activitatii 
industriale

- utilizarea la scara redusa a pesticidelor si 
ingrasamintelor in agricultura

comunei;
- apropierea de municipiul Piatra Neamt 

induce poluarea din zona municipiului
- panza freatica este foarte aproape de 

suprafata solului, ceea ce inlesneste 
poluarea apei;

- absenta infrastructurii de canalizare conduce 
la poluarea apelor de suprafata si a celor 
subterane

- absenta unei rampe de depozitare a 
deseurilor menajere

- inexistenta sistemului centralizat de 
alimentare cu apa care sa acopere toate 
gospodariile 

- colectarea neselectiva a deseurilor
- inexistenta unor actori locali interesati in 

parteneriate pentru protectia mediului
- inexistenta la nivel local de specialisti care 

sa elaboreze proiecte de mediu
Oportunitati Riscuri

- existenta unor programe cu finantare 
internationala orientate direct 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 
cofinantari mari pe care autoritatea locala nu 
le are la dispozitie

Infrastructura pentru educatie si cultura
Puncte tari Puncte slabe

- existenta infrastructurii fizice pentru 
invatamant si cultura: scoli, camine culturale, 
etc.

- grad ridicat de scolarizare la nivelul localitatii
- existenta licelui pe teritoriul localitatii
- existenta personalului calificat in domeniul 

educatiei
- existenta infrastructurii de comunicatii
- existenta dotarilor

- infrastructura fizica si de utilitati nu 
corespunde standardelor;

- fondurile nu sunt suficiente pentru a acoperi 
necesitatile

- cladirile scolilor si a caminelor culturale 
necesita lucrari de reabilitare si modernizare 

Oportunitati Riscuri
- finantari guvernamentale pentru invatamant si 

cultura (program de reabilitare a caminelor 
culturale prin Ministerul Culturii, program de 

- persoanele cu grad de scolarizare ridicat 
parasesc localitatea pentru slujbe mai bine 
platite
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reabilitare a scolilor prin ministerul Educatiei)
- fondurile pentru invatamant si cultura vor 

trece in administrarea comunitatilor locale 

- absenta persoanelor capabile sa elaboreze 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii 
pentru educatie si cultura

Infrastructura pentru sanatate si asistenta sociala
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;
- pozitia de centru medical a localitatii (cu spital) 
pentru mai multe localitati vecine;
- existenta unor culte puternice 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 unei comunitati importante de romi, 
comunitate care necesita servicii sociale speciale 

Oportunitati Riscuri
- posibilitatea ca infrastructura sociala existenta 

(camine culturale) sa serveasca ca spatii 
pentru furnizarea de servicii sociale in urma 
reabilitarilor si modernizarilor absolut 
necesare;

- oportunitati de finantare nerambursabila prin 
fonduri guvernamentale si prin fonduri 
structurale POS DRU, PO Regional si PO 
Dezvoltare Rurala 

- 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 specialistilor si a 
consultantei in domeniu

Administratie locala
Puncte tari Puncte slabe

- existenta programelor de pregatire a 
salariatilor

- existenta infrastructurii fizice - sediu

- personal insuficient in administratie;
- inexistenta programelor informatice pentru 

tinerea inregistrarilor;
- salariile reduse indeparteaza oamenii 

pregatiti de domeniul administratiei
- inexistenta unui compartiment de elaborare 

proiecte la nivel de primarie
- absenta expertizei in absorbtia de fonduri 

structurale
Oportunitati Riscuri

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

- oportunitati de modernizare a administratiei: 
PO Dezvoltarea capacitatii administrative 

- fluctuatii de personal
- ciclurile electorale perturba uneori 

functionarea administratiei locale

Dezvoltare economica
Puncte tari Puncte slabe
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- pondere ridicata a persoanelor angajate in alte 
localitati;

- existenta spiritului antreprenorial la populatie 
datorita istoricului 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 laturile DN Bacau 
Piatra Neamt

- apropierea de municipiu este atractiva pentru 
potentiali investitori

- existenta depozitelor de materiale de 
constructii pe raza orasului

- existenta unui numar importanta 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 cunstrui oferte turistice

- solurile si clima se preteaza la activitati 
agricole cu productivitate ridicata

- numar foarte scazut de IMM-uri la nivel 
local;

- reducerea in ultimii ani a ponderii unor 
activitati traditionale legate de mestesuguri;

- nu exista practic activitate turistica si 
agroturistica;

- inexistenta serviciilor de consultanta pentru 
afaceri

- 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 si vor conduce unele 
firme spre faliment

- starea proasta a infrastructurii fizice si de 
utilitati

- promovare insuficienta a potentialul zonei
- parc agricol redus si imbatranit
- exploatatii agricole pe loturi cu suprafata 

mica
- grad redus de asociere in agricultura

Oportunitati 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

- inexistenta fortei de munca calificate 
datorita migratiei;

- infrastructura fizica insuficient dezvoltata;
- slaba competitivitate
- inexistenta la populatie a fondurilor minime 

pentru demararea unor afaceri
- pregatire manageriala redusa
- dese modificari legislative in domeniul 

fiscal
- acces redus la credite
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PLANUL DE COMUNICARE

Dezvoltarea orasului Roznov si a satelor Slobozia si Chintinici depinde foarte mult de 

implicarea cetatenilor acestor comunitati in viata publica. Iar implicarea cetatenilor este 

dependenta  de  o  strategie  de  comunicare  corespunzatoare  intre  autoritati  locale  si 

cetateni. 

In domeniul comunicarii se vor folosi urmatoarele mijloace:

- consultarea periodica a populatiei, la un interval de 3 luni, prin intalniri directe cu 

cetatenii orasului;

- transparenta actului de conducere publica;

- comunicare directa

- cresterea  participarii  cetatenilor  orasului  la  viata  comunitatii  prin  implicarea 

acestora in procesul decizional;

Strategia de dezvoltare economico sociala a orasului cuprinde 6 domenii:

- dezvoltarea infrastructurii

- protectia mediului

- educatie, cultura, arta

- asistenta sociala, sanatate

- administratie

- economie:

Pentru  buna  desfasurare  a  implementarii  strategiei  de  dezvoltare  este  nevoie  de 

implicarea  activa  a  cetatenilor  orasului  si  in  acest  sens  este  necesar  un  Plan  de 

comunicare  a  administratiei  locale  cu  cetatenii  orasului.  Implementarea  strategiei  de 

dezvoltare presupune un volum de munca urias si o participare a intregii populatii.  In 

plus, consultarea populatiei va conduce la identificarea problemelor reale si la stabilirea 

prioritatilor.

Planul de comunicare vizeaza:

- beneficiarii directi si indirecti

- cetatenii comunitatii.
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Obiectivele planului de comunicare sunt:

- implicarea cetatenilor comunitatii in procesul decizional;

- consultarea populatiei pentru luarea deciziilor corespunzatoare;

- implicarea cetatenilor prin contributie directa la finantarea diverselor obiective;

- cresterea transparentei actului decizional;

Publicul tinta se constituie din:

- potentiali beneficiari;

- beneficiari

- parteneri economici si sociali (potentiali investitori)

- structuri  neguvernamentale  create  sau  care  vor  fi  create  in  viitorul  apropiat 

(parohii, fundatii, asociatii)

- mass media

- cetatenii comunitatii

- cetatenii comunitatilor locale invecinate

- autoritatile locale din unitatile administrativ teritoriale vecine

- cetatenii judetului

Strategia de comunicare prevede urmatoarele instrumente:

1. Informare

a. Afisare de informatii la sediul primariei sau diverse puncte intens circulate 

(magazine, biserici, carciumi, etc.)

b. Publicatii, foi volante, distribuite la domiciliul cetatenilor

c. Intalniri regulate ale conducerii primariei cu cetatenii

d. Infiintarea unui post local de radio in viitor

2. Promovare

a. Publicitate in presa scrisa din Piatra Neamt

b. Publicitate la posturile locale TV

c. Discutii publice cu invitarea unor personalitati din judet – conduceri ale 

administratiei  judetene  implicate  in  derulari  de  fonduri:  agricultura  si 

dezvoltare rurala, ADR, etc.
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3. Instruire

a. Intalniri cu potentialii solicitante de fonduri structurale

b. Programe de training legate de accesari de fonduri.

Evaluarea impactului comunicarii se va face prin:

- sondaje de opinie – completarea periodica a unor chestionare continand intrebari 

despre  gradul  de  satisfacere  a  necesitatilor  populatiei  de  catre  administratie, 

probleme ce trebuiesc rezolvate, etc.

- analiza reclamatiilor, propunerilor si sesizarilor colectate la primarie

- anchete de grup – organizarea unor intalniri cu diferite categorii de beneficiari 

pentru  evaluarea  interesului  si  implicarii  in  aplicarea  strategiei  de  dezvoltare 

economica si sociala (ex. proprietari de terenuri, producatori agricoli, crescatori 

de animale semnificativi, agenti economici in diverse domenii, etc.)

Autoritatea locala are datoria de a intocmi un plan local de actiune pentru comunicare in 

functie de resursele (umane si materiale) existe la nivelul orasului. Planul de actiune va 

contine actiuni, persoane desemnate pentru indeplinirea actiunilor, termene. 
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CONCLUZII SI RECOMANDARI

Unitatea administrativ teritoriala Roznov are o pozitie aparte in randul comunitatilor din 

judetul Neamt din mai multe motive:

- trecut  istoric  de  asezare  comercial  mestesugareasca  aflata  la  confluenta  mai 

multor drumuri comerciale;

- pozitionare geografica la confluenta Bistritei cu Cracaul, pe terenuri de lunca si 

terasa,  fapt care isi  pune amprenta pe dezvoltaea infrastructurii  de transport  si 

utilitati perpendicular pe cursurile de apa;

- acces usor la Drumul National 15 si implicit comunicare rutiera usoara cu alte 

comunitati urbane;

- vecinatatea  platformei  industriale  Savinesti,  fapt  care  a  condus  la  mutatii 

semnificative in perioade scurte de timp cu privire la statutul socio – profesional 

al populatiei;

- statutul de oras a fost capatat in 2003 prin Legea nr. 408/17.10.2003, astfel incat 

nu a existat timpul necesar pentru construirea infrastructurii presupusa de statutul 

de oras;

- caracterul economiei locale este complex, incluzand industrie, agricultura, comert, 

mestesuguri,  economia  nu  depinde  de  o  singura  ramura,  ceea  ce  implica  o 

adaptabilitate mai mare la schimbare;

- caracterul de centru economic pentru comunitatile rurale limitrofe (Tazlau, Rediu, 

Borlesti,  Piatra  Soimului,  savinesti,  Podoleni,  Dochia);  Roznovul  are 

oportunitatea de a se dezvolta ca interfata pentru aceste localitati in preluarea  si 

prelucrarea produselor agrozootehnice si in acelasi timp ca furnizor de servicii 

asociate acestor activitati: reparatii utilaje agricole, etc. 

- in  dezvoltaea  judetului  Neamt,  Roznovul  are  un  rol  rezervat  de  centru  de 

dezvoltare  pentru  zona  de  sud.  Ramine  ca  autoritatile  locale  din  Roznov  sa 

fructifice aceasta oportunitate.

Toate aceste caracteristici enumerate reprezinta puncte tari in economia Roznovului si in 

acelasi timp avantaje comparative fata de alte localitati, avantaje care trebuie fructificate.

Caracteristici socio - umane:
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- distributie  dezechilibrata  a  populatiei  pe  grupe  de  varsta  si  imbatranire  a 

populatiei in ultimii 15 ani datorita sporului negativ al populatiei si migratiei in 

afara granitelor – ambele datorate scaderii veniturilor populatiei; aceasta este o 

problema reala si grava de care autoritatile trebuie sa tina seama in conditiile in 

care va afecta in mod negativ dezvoltarea socio – economica a localitatii;

- nivel relativ ridicat al veniturilor populatiei datorita fostelor locuri de munca pe 

platforma industriala Savinesti coroborate cu gospodariile individuale si detinerea 

anumitor suprafete de teren, fapt care a permis o relativa acumulare;

- existenta unor resurse naturale, in special materiale de constructii si proximitatea 

zonei forestiere, ceea ce a permis dezvoltarea prelucrarii lemnului si fabricarea 

mobilei;

- relieful  si  vegetatia  sunt  propice  pentru  dezvoltarea  turismului,  insa  va  trebui 

investit mult in drumuri de acces si infrastructura de utilitati si servicii turistice; 

- populatia ocupata in agricultura de subzistenta reprezinta o pondere scazuta in 

comparatie cu alte comunitati;

- infrastructura de utilitati a fost deja introdusa fapt datorat pozitionarii geografice 

pe DN 15: alimentare cu apa din sursa Vaduri; exista posibilitatea alimentarii cu 

gaz metan din conducta Costisa – Savinesti;  infrastructura va trebui extinsa la 

toate gospodariile populatiei;

- resursele financiare ale comunitatii sunt mai ridicate fata de alte comunitati;

- localitatea nu este izolata fata de marile aglomerari urbane, cu avantajele (acces 

usor  spre  zonele  urbane,  nivel  de  bunastare  crescut,  diversificare  economica 

locala) si dezavantajele (poluare crescuta, disconfort urban, necesitatea unor sume 

mari pentru imbunatatirea infrastructurii etc.) ce rezida din aceasta situatie;

- accesul catre alte zone este facil

- infrastructura fizica de baza este slab dezvoltata (drumuri, apa – canal, gaz metan, 

colectare reziduuri, etc.) si vor trebui sume uriase pentru rezolvarea acestei situatii

- exista populatie tanara si cu un grad de scolarizare ridicat, populatie care poate fi 

implicate in programele de dezvoltare ale localitatii. Existenta liceului din Roznov 

poate contribui la dezvoltarea locala si atragerea de fonduri;
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- exista  o  viata  culturala  activa  care  poate  contribui  la  dezvoltarea  unui  sector 

turistic;

- s-au  pastrat  traditiile  populare  –  inclusiv  mestesugurile,  care  pot  contribui  la 

revigorarea turismului si exista un patrimoniu cultural bogat, care nu este in alte 

parti;

- Roznovul are traditia economica de partea sa  si istoria unei asezari care a decazut 

ulterior,  dar  care  poate  fi  adusa  la  pozitia  pe  care  a  avut-o  in  trecut  printre 

localitatile judetului Neamt.

In pofida avantajelor enumerate mai sus, Roznovul are numeroase probleme de rezolvat 

legate  de  dezvoltarea  sociala  si  economica  si  alinierea  la  standardele  europene.  Iar 

existenta  fondurilor  structurale  europene  (in  special  fondul  de  dezvoltare  regionala) 

reprezinta  o  oportunitate  care  nu  trebuie  ratata.  Accesarea  acestor  fonduri  presupune 

identificarea potentialilor solicitanti, sprijinirea acestora si implicarea intregii comunitati 

in atragerea de fonduri.

Recomandari:

- constituirea la nivelul comunitatii a unei echipe ( care sa include nu numai oameni 

din  primarie,  ci  si  alti  cetateni  cu  expertiza)  care  sa  lucreze  la  elaborarea 

proiectelor de finantare cu fonduri externe – aici trebuie implicata intelectualitatea 

localitatii – preoti, profesori si invatatori (cu accent pe pensionari), studenti – vor 

trebui gasite cai de stimulare a acestora;

- dezvoltarea  activitatilor  economice  luand  in  calcul  avantajul  legat  de  pozitia 

localitatii  si  istoricul  sau  de  centru  pentru  zona  rurala  limitrofa,  de  resursele 

naturale, de mestesugurile existente: 

o fabrici de prelucrare a produselor agricole; 

o punct de colectare a produselor agricole din comunele limitrofe;

o fabrici de prelucrare a produselor zootehnice: carne, lapte – abatorizare si 

prelucrare mezeluri, unitati de procesare a laptelui,etc.;

o puncte de colectare a produselor zootehnice;

o ferme de vaci si oi, 
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o exploatarea materialelor de constructii

o fabrici de tamplarie lemn cu geam termopan  

o activitati turistice – pensiuni

o fabrici de compoturi, gemuri pentru utilizarea resurselor padurii

o centre de predare a produselor agrocole

o diversificarea  activitatilor  economice  individuale  (sere,  ciupercarii, 

zmeuris, etc

- stabilirea unor zone pentru amplasamente industriale

o introducerea utilitatilor in aceste zone

o stimularea  agentilor  economici  pentru  localizarea  afacerilor  in  zona 

Roznov – reducere de taxe, stimulente, etc.

- stabilirea unor zone in care sa fie construite depozite, supermarket-uri, zone de 

vanzari auto, garaje pentru masini mari;

- intocmirea  unor  strategii  pe  termen  lung  pentru  devierea  DN  15  in  afara 

localitatii, in colaborare cu autoritatile locale vecine si judetene; cea mai fezabila 

varianta pare o centura ocolitoare prin partea estica a localitatii, la est de Slobozia. 

Datorita urmatoarelor avantaje: localitati rurale mai putine, retea hidrografica mai 

redusa ceea ce inseamna costuri de constructie mai redusa si relieful care permite 

devierea  DN  15.  Varianta  vestica  ar  fi  mult  mai  scumpa  datorita  reliefului 

accidentat  si  a caracteristicii  cursurilor de apa. Aceasta lucrare de amploare ar 

implica si localitatile Costisa, Podoleni, Zanesti, Savinesti si Dumbrava  

- elaborarea studiilor de fezabilitate  pentru lucrari de infrastructura potential a fi 

finantate prin fonduri structurale (studii necesare inaintea solicitarii de fonduri):

o modernizare retea de drumuri judetene si comunale

o extindere apa canal

o introducere gaz metan

o introducere sistem colectare selectiva a deseurilor 

- dezvoltarea agriculturii locale prin sprijinirea producatorilor in domenii noi (cum 

ar fi ciupercarii, sere si solarii pentru legume si flori, prepelite, etc.) 
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- dezvoltarea  turismului  prin  construirea  de  parteneriate  public  privat  pentru 

sprijinirea acestuia – drumuri de acces si infrastructura de utilitati

- sprijinirea  proprietarilor  potentiali  de  pensiuni  agroturistice  prin  diversificarea 

ofertei  turistice  –  amenajare  zona  de  agreement,  amenajare  parc  dendrologic, 

intretinerea obiectivelor istorice;

Pentru dezvoltarea socio – economica a comunitatii, resursele umane performante sunt 

absolute necesare si potentialul acesta trebuie identificat si folosit. Mai trebuie luat in 

calcul faptul ca accesarea fondurilor structurale europene implica o cofinantare locala, iar 

un volum mare de fonduri atrase   necesita un volum mare de cofinantare. Trebuiesc 

avute in vedere si identificate potentiale surse de finantare, cum ar fi credite bancare si 

implicarea  a  diversi  agenti  economici.  In  functie  de  potentialul  de  cofinantare  va  fi 

construit portofoliul de proiecte.
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ANEXE
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Strategia de dezvoltare economico - socială durabilă 2007 - 2013             Orasul Roznov, judeţul Neamţ

ANALIZA NEVOILOR ŞI POTENŢIALULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE ŞI PE DOMENII

I. Domeniul SOCIAL
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  1. CULTURĂ ŞI TRADIŢIE

Resurse 
existente

Resurse umane Nu există un director de cămin cultural

Resurse materiale
3 Cămine Culturale: 1 Roznov,1 Slobozia,1 Chintinici

Există o bibliotecă într-o locaţie improprie
Sală de festivități

Alte forme

5 Biserici ortodoxe
1 Biserică catolică

1 Biserică adventistă
Monumente de patrimoniu:

1 Monument istoric în Roznov (pentru eroul Roznovanu)
1 Monument al eroilor din războaiele din 1877-1878, 1913, 1916-1918, în Slobozia

1 Monument arheologic: aşezare din sec. II-III în satul Slobozia ,,La lutărie,,
1 Monument memorial: Obeliscul eroilor pentru Independenţă, Roznov (războiul din 1916-1918)

4 Monumente de arhitectură: Beciurile Hanului Roznovanu; Biserica Sf.Nicolae,sec XVIII –Roznov; Biserica din lemn 
Sf.Dumitru, 1816-Slobozia; Parcul dendrologic – parcul domeniului Roznovanu areal împădurit;

Castel (reşedinţa GH.Rusertt)

Necesităţi:

● Construirea unui sediu nou  de Cămin  Cultural în Roznov
• Reabilitarea şi reutilarea localurilor existente de cămin cultural

• Construire Casa de Cultură cu bibliotecă,sală de şedinţe şi sală internet
● Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii săteşti

● Completarea dotărilor pentru accesarea operativă a patrimoniului mondial de cunoştinţe (pe diferite tipuri de suport)
● Înfiinţarea unui punct muzeal de istorie şi ştiinţe naturale

• Redelimitarea şi reamenajarea Parcului dendrologic, transformarea acestuia în grădină publică
• Întreţinerea monumentelor istorice

• Redarea în patrimoniul public a castelului
• Construirea a două biserici ortodoxe: 1 în Roznov şi 1 în Slobozia începute deja şi 1 în Chintinici

● Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale şi sociale a localităţii
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Mijloace 
de 

realizare

Materiale Organizarea mai judicioasă a spaţiilor din Căminul Cultural 

Financiare
Resurse bugetare, 

Resurse atrase
Resurse locale

Umane Colectivul Şcolii cu clasele I - VIII ,şcoli profesionale şi liceu
Observaţii Activităţile culturale pot crea o relansare a specificului local al zonei

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  2. ARTĂ

Resurse 
existente

Resurse umane Adăscăliţei Dan - pictor şi sculptor
Resurse materiale Potenţial redus

Alte forme Nu există o tradiţie locală în domeniul artei ca atare sau a artei populare
Necesităţi: ● Organizarea de expoziţii de artă

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Resurse locale
Financiare Resurse locale

Umane -
Observaţii Nu se întrevede o perspectivă semnificativă de dezvoltare a sectorului în perioada următoare

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  3. EDUCAŢIE

Resurse 
existente

Resurse umane 91 cadre didactice 

Resurse materiale

Liceu Teoretic cu 4 laboratoare şi bibliotecă
Şcoala Profesională cu 2 laboratoare,bibliotecă, atelier,parc auto, poligon

Şcoala I-VIII Roznov cu 4 laboratoare şi bibliotecă
Şcoala I-VIII Slobozia
Școala I-IV Chintinici

3 Grădiniţe:1 Roznov,1 Slobozia, 1 Chintinici

Alte forme Sunt cuprinşi în învăţământ  1794 copii dintre care 241 la grădiniţă,464 clasele I-IV  , 438 elevi clasele I-VIII , 406 elevi 
şcoli profesionale, 486 elevi licee

Necesităţi: ● Reabilitarea şi consolidarea clădirilor componente ale şcolilor cu SAM, prin Banca Mondială – proiect Phare în 
derulare

• Reabilitarea şi utilarea liceului cu echipamente şi aparatură pentru laboratoarele de chimie ,fizică ,informatică şi 
geografie

• Reabilitarea şi dotarea şcolilor profesionale cu echipamente şi unelte specifice 
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• Realizarea de programe de educare şi integrare în învăţământul primar a copiilor de rromi

• Reabilitare 3 grădiniţe
• Înfiinţare grădiniţă pentru copii rromi(500 persoane din care 20% copii) cu 3-4 grupe

• Înfiinţare Campus şcolar 
● Reabilitare 4 terenuri de sport

●Reabilitare 2  Săli de sport  

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Adoptarea materialelor de construcţii moderne cu calităţi termice deosebite  

Financiare
Resurse bugetare, 

Resurse atrase
Resurse locale

Umane Colectivul Şcolii cu clasele I - VIII 
Observaţii Sistemul educativ local trebuie să devină principala sursă de competenţe profesionale pentru mediul rural 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  4. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Resurse 
existente

Resurse umane
Există 2 asistenţi sociali: 1pentru minori şi 1 pentru majori

25 asistenţi personali - adulţi şi 10 asistenţi personali - copii
260 persoane beneficiază de ajutor social – Legea nr.416/2001

Resurse materiale
Cantină pentru săraci

Centru de zi pentru bătrâni
Parohia Roznov(3 preoţi) - ONG

Alte forme Administrarea fondurilor repartizate de la buget pentru ajutor social
 

Necesităţi:
● Constituirea unei organizaţii furnizoare de servicii sociale (serviciu al Primăriei)

● Proiect de asistare socială a persoanelor sărace şi a mamelor singure pentru integrare în viaţa activă (legea 416)

Mijloace 
de 

realizare

Materiale -

Financiare Resurse bugetare
Resurse atrase

Umane Asistenţi sociali, 
Observaţii Programul are şanse de aplicare datorită nivelului de trai redus din comună
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  5. SĂNĂTATE

Resurse 
existente

Resurse umane

Resurse materiale 1 Spital, 5 cabinete medicale individuale – sector public, 2 farmacii( 1 farmacie sector public și 1 farmacie sector privat) 
3 cabinete stomatologice (1 cabinet privat și 2 cabinete individuale –sector public)

Alte forme Racordare la apă curentă (Apa Serv);canalizare parţial 
12 bolnavi cu handicap(locomotor, nevăzător)

Necesităţi:

● Înfiinţarea unui post de asistent medical comunitar (salariat de surse bugetare)
● Vânzarea către medicii care deţin cabinete medicale a spaţiului dispensarului

● Înfiinţare dispensar la standarde europene
• Achiziţionarea unei ambulanţe dotată corespunzător,pentru urgenţe

● Studiu în vederea stabilirii calităţii apelor de la sursele de apă subterane şi de suprafaţă de pe teritoriul comunei
● Organizarea unui serviciu de asistenţă a persoanelor cu boli incurabile 

● Program complex de asigurare a securităţii umane faţă de expunerea la riscul de îmbolnăvire
Mijloace 

de 
realizare

Materiale Baza materială actuală,in curs de privatizare
Financiare Fonduri publice, fonduri atrase

Umane Personal de specialitate format dintre localnici sau atras
Observaţii Politica de sănătate umană constituie una din priorităţile importante ale Uniunii Europene

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  6. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ

Resurse 
existente

Resurse umane  1 şef de post 

Resurse materiale Sediu de poliţie 

Alte forme                                                              Există un plan de acțiune pentru apărare civilă
Există o persoana care păzește imașul

Necesităţi:

● Extinderea personalului :5 șefi de post cu 5 agenți 
● Organizarea sistemului de pază comunală şi obştească 

● Înfiinţarea sistemului de pază a ţarinelor
● Organizarea unei campanii de educaţie a populaţiei în spiritul respectării legii

Mijloace 
de 

realizare

Materiale -
Financiare Fonduri bugetare

Umane Personal de specialitate format dintre localnici sau atras
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Observaţii Siguranţa publică devine o prioritate locală importantă legată de frecvenţa tot mai ridicată a fenomenelor naturale 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  7. CONDIŢII DE LOCUIT

Resurse 
existente

Resurse umane Populaţia comunei (9224 locuitori)

Resurse materiale
3048 locuinţe, cu un număr mediu de 3 camere fiecare şi o suprafaţă locuibilă de 128675 mp

Materiale de construcţie: pământ – 5%, lemn – 15%, piatră - nu, cărămidă – 80%
Număr nivele: un nivel - 95%, 2 nivele - 4%, mai multe nivele – 1%

Alte forme Acces la servicii de proiectare de performanţă în construcţii 

Necesităţi:
● Aplicarea Codului construcţiilor privind locuinţele (reabilitarea celor vechi şi construirea altora noi) 

● Acţiune educativă de conştientizare a locuitorilor cu privire la exigenţele condiţiilor de locuit, 
● Promovarea unei politici de urbanism moderne

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Unele materiale de construcţii disponibile în perimetrul localităţii
Financiare Fonduri proprii şi Fonduri bugetare

Umane Forţă de muncă calificată, plecată în străinătate sau disponibilă pe plan local

Observaţii Este necesară o campanie de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea creării unor condiţii de locuit la 
standarde înalte de confort

II. Domeniul ECONOMIC
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  8. INDUSTRIE
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Resurse 
existente

Resurse umane Număr mediu persoane salariate - 898  
din care 341 în alte meserii decât agricole

Resurse 
materiale

3 Fabrici de cherestea private
2 depozite de materiale de construcții( 1 în Roznov şi 1 în Chintinici)

1 depozit alimentar
3 unități de tâmplărie aluminiu

8 unități industria textilă
1 depozit ambalaje

2 unități de transport
50 unități comerciale

6 unități alimentație publică
3 asociații agricole 

Alte forme 15% din populație(20 familii) au bani pentru cofinanțare

Necesităţi:
● Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activitati de productie pentru valorificarea resurselor locale
● Fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinate amplasamentelor industriale; asigurarea cu utilităţi şi căi de acces

● Construirea unei brutării 
Mijloace 

de 
realizare

Materiale
Financiare Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private

Umane Continuarea studiilor de către absolvenţii şcolii
Observaţii Există un potenţial deosebit de dezvoltare a unei industrii de valorificare a resurselor locale

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  9. AGRICULTURĂ
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Resurse 
existente

Resurse umane Număr mediu persoane salariate - 898  
din care 2 în agricultura

Resurse 
materiale

3541 ha teren agricol din care: 3147 ha teren arabil, 29 ha fâneţe, 350 ha păşuni
cai

bovine
ovine

porcine
caprine
păsări
stupi

170
975
1925

   800
40

    15000
      60

Alte forme Asociaţii agricole
Necesităţi: ● Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante

● Amenajări de luciu de apă pentru piscicultură şi acvacultură
● Reabilitare păşuni şi fâneţe

● Crearea de zone mozaic de cultură în alternanţă cu păduri
● Reabilitare  livezi de pomi fructiferi şi arbuşti(Podoleni)

• Dotarea cu echipamente tehnice necesare
• Înființarea unui depozit de îngrăşământ chimic, pesticide şi seminţe selecționate

• Înființarea unei secții de mecanizare la nivel local 
• Ameliorarea terenurilor degradate(100 ha)

● Promovarea unei politici agricole care să conducă la performanţă şi la valorificarea biomasei (nealimentar)
● Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură
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● Dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare: centre de predare

● Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii

Mijloace 
de 

realizare

Materiale

Financiare

Surse proprii, 
Surse publice, 
Surse atrase 

Programul Operaţional Sectorial Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Umane Calificarea persoanelor care lucrează în agricultură 

Observaţii Agricultura va rămâne activitatea de bază pentru dezvoltarea economică a comunei, dar trebuie să devină performantă 
printr-o abordare managerială modernă

 
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  10. SILVICULTURĂ

Resurse 
existente

Resurse umane lipsă
Resurse materiale 17 ha paduri

Alte forme lipsă

Necesităţi:

                             ● Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapidă pentru valorificare energetică 
● Realizarea unui canal de refugiu

• Înființarea unei rachitării 
• Înființarea unei pepiniere pentru pomi fructiferi si ornamentali

• Lucrări de împădurire (25 ha)
• Reabilitarea terenului sărăturat cu sare (75 ha)

Mijloace 
de 

realizare

Materiale -
Financiare Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Umane Formarea resurselor umane specializate

Observaţii
Factori favorabili:

● Politica naţională în domeniul Silviculturii (echilibrare ecologică, culturi mozaic)
● Politica naţională în domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de creştere pentru valorificare energetică)

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  11. COMERŢ ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Resurse 
existente

Resurse umane 3 SRL,4 AF-PF,1 Supermarket
Resurse materiale Spaţii comerciale plasate în locuinţe proprii sau spaţii închiriate

Alte forme
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Necesităţi: ● Alinierea la standardele aprobate a activităţilor comerciale
● Înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie publică

Mijloace 
de 

realizare

Materiale
Financiare Resurse private, Resurse atrase

Umane

Observaţii Riscul dezvoltării acestor afaceri este determinat de apropierea de marile magazine din Piatra Neamţ (supermarket-uri)
Alt risc: regimul sever al condiţiilor de comercializare a produselor alimentare impun cheltuieli ridicate pentru investiţii  

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  12. SERVICII

Resurse 
existente

Resurse umane Număr mediu salariați: în transport, depozitare, poștă, comunicații: 19; în activități financiare, bancare și de asigurări: 5

Resurse materiale

3 Bănci: Carpatica, HVB, Trezorerie
Direcție de Finanțe

Agenția de Plăți și Impozite Agricole
Poșta, telefon

3 Frizerii
3 Ateliere de reparații

1 Croitorie
1 Notariat

Gestionare gunoi

Alte forme -

Necesităţi:

● Înfiinţarea cabinete medicale private
● Construire brutarie la standarde europene

• Infiintare firma taxi – 3 masini
• Construire motel

• Infiintarea unui centru de colectare a laptelui
• Infiintare atelier de proiectare constructii civile si industriale

• Infiintare punct servicii turism
● Înfiinţarea unor servicii de consultanţă pentru aplicaţii de modernizare a vieţii economice şi sociale  
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Mijloace 

de 
realizare

Materiale Dotări adecvate pentru servicii de performanţă
Financiare Resurse private, Resurse atrase

Umane Tineri care se pot califica în scopul desfăşurării unor activităţi în domeniul serviciilor

Observaţii Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali şi atraşi pentru dezvoltarea unor activităţi economice în 
domeniul serviciilor 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  13. (AGRO)TURISM

Resurse 
existente

Resurse umane -
Resurse materiale Nu există o concepţie în valorificare prin agro-turism a potenţialului local

Alte forme -

Necesităţi:
● Deschiderea unei pensiuni turistice cu iaz (3 ha luciu apa – terenul este concesionat-Slobozia), integrat într-un circuit 

turistic judeţean (cca.6000 mp)
● Deschiderea unei activităţi de pescuit sportiv şi de agrement

Mijloace 
de 

realizare

Materiale 2 zone ale comunei care pot fi amenajate pentru agro-turism(Chintinici - livadă privată și Slobozia-iaz pentru pescuit)
Financiare Resurse private, Resurse atrase

Umane Întreprinzători, omeni de afaceri

Observaţii Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes turistic în asociere cu alte activităţi care pot căpăta specific 
local (vânătoare, pescuit sportiv etc.)

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  14. CONSTRUCŢII

Resurse 
existente

Resurse umane  Un număr de 38 cetăţeni care  lucrează în construcţii 

Resurse materiale Un număr de 4 A.F si 3 SRL construcţii
20 apartamente ANL în zona ,,VILE,,

Alte forme -

Necesităţi:

● Înfiinţarea unor activităţi generatoare de venituri cu specializare în construcţii şi amenajări funciare
● Realizarea unui număr de minimum 10 gospodării ale populaţiei locale în sistem integrat specific zonei

● Organizarea unor cursuri de calificare şi specializare pentru activităţi de construcţii: pietrari, fierari, betonişti, zidari, 
zugravi, tâmplari, dulgheri etc.  

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Materiale de construcţii, gospodăriile populaţiei
Financiare Resurse private, Resurse atrase

Umane Personal calificat în meserii de construcţii. Întreprinzători care doresc să înceapă o afacere în construcţii
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Observaţii -
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III. Domeniul URBANISM

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  15. MANAGEMENTUL TERITORIULUI

Resurse 
existente

Resurse umane Cei 9224 locuitori ai comunei
Resurse materiale Cele 4039 ha ale comunei, din care 1085 ha intravilan şi 2954 ha moşia comunei 

Alte forme -

Necesităţi:

● Crearea unei mentalităţi de abordare a vieţii sociale şi economice locale în care teritoriul constituie o resursă
● Studii şi cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potenţial economic, social, ecologic, tehnologic şi crearea 

conceptelor necesare de valorificare a acestui potenţial  
● Definitivarea reconstituirii proprietăţii asupra terenurilor şi clădirilor

● Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare urbană
Mijloace 

de 
realizare

Materiale Întreg teritoriul comunei
Financiare Resurse bugetare, resurse atrase

Umane Acces la consultanţa de specialitate pentru realizarea obiectivului 
Observaţii Managementul teritoriului diferă de amenajarea teritoriului

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  16. PUG ŞI PUZ

Resurse 
existente

Resurse umane -
Resurse materiale Documentaţiile actuale elaborate anterior

Alte forme -
Necesităţi: ● Definitivarea PUG si PUZ cu includerea tuturor menţiunilor impuse de dezvoltarea locală

Mijloace 
de 

realizare

Materiale -
Financiare Fonduri locale

Umane Acces la consultanţă de specialitate
Observaţii  

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  17. AMENAJAREA TERITORIULUI

Resurse 
existente

Resurse umane -
Resurse materiale -

Alte forme -
Necesităţi: ●  3km  teren expus inundaţiilor pe malul Bistriței și Cracăului

● Stabilizarea terenurilor expuse la alunecări – 8 ha- deal Chintinici
● Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare şi asigurare acces
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● Constituirea şi actualizarea permanentă a unei baze de date privind situaţia teritoriului

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Încurajarea dezvoltării unor activităţi economice locale pentru amenajări şi întreţinere 
Financiare Fonduri private, fonduri atrase

Umane Crearea de locuri de muncă pentru populaţia activă locală pentru lucrări de amenajare
Observaţii Promovarea unei politici de amenajare şi creare a unor premise de dezvoltare locală pe principii durabile
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IV. Domeniul MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  18. CALITATEA MEDIULUI (APĂ, AER, SOL)

Resurse 
existente

Resurse umane Locuitorii comunei expuşi la poluare sau generatori de poluare

Resurse materiale

Terenuri agricole şi tehnologiile de întreţinere a culturilor 
Gospodăriile populaţiei

Reţeaua de apă potabilă(Combinatul Savinesti)
Drumurile

Poluare aeriană (Săvinești, Azochim, Radici)

Alte forme

Necesităţi:

● Identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului înconjurător
● Monitorizarea gradului de poluare a aerului, apei, solului

● Soluţii de stopare a poluării şi de restaurare ecologică
● Program de restructurare a activităţilor gospodăreşti pentru eliminarea surselor de poluare a aerului, apei şi solului
● Program de conştientizare a populaţiei comunei asupra riscurilor de expunere la poluare şi a măsurilor de evitare  a 

poluării mediului înconjurător
● Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor ecologice

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Depoluare naturală (macrofite)
Financiare Resurse publice, resurse atrase

Umane Reprezentanţii societăţii civile, personal specializat pentru aplicarea proiectelor

Observaţii Este necesară o politică ecologică intensivă pentru: stoparea poluării, crearea condiţiilor pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice ecologice, asigurarea confortului unei vieţi în mediu curat fără expunere la riscuri de poluare

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  19. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII UMANE

Resurse 
existente

Resurse umane Populaţia comunei grupată pe categorii de vârstă
Resurse materiale Spital, Dispensar medical şi stomatologic

Alte forme
Necesităţi: ● Program de conştientizare a populaţiei cu privire la expunerea agenţi nocivi în diferite situaţii şi necesitatea unor 

măsuri drastice de protejare 
● Construirea unui staţionar pentru supravegherea stării de sănătate 

● Modernizarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor de sănătate la standarde înalte
  ● Program de educare a populaţiei pentru adoptarea unui mod de viaţă sănătos
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● Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană: poluare chimică, zgomot, stres
● Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor moderne de sănătate umană

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Clădiri şi mijloace de comunicare şi transfer de cunoştinţe
Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private

Umane Specialişti şi voluntari
Observaţii Focalizarea politicii administraţiei publice pe satisfacerea nevoilor umane

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  20. UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Resurse 
existente

Resurse umane -
Resurse materiale Există un iaz care poate fi amenajat(3 ha luciu de apa) - SC ALSTOR SRL

Alte forme -

Necesităţi:

● Participare la un proiect zonal integrat de valorificare durabilă a resurselor naturale
● Desfăşurarea unei campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la gestionarea durabilă a resurselor locale

● Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de exploatare a resurselor regenerabile
  ● Proiect de educare şi transfer de cunoştinţe cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă şi a raportului nevoi / resurse

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Mijloace moderne de conducere şi control al proceselor
Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private

Umane Proprietarii de pământ de pe raza comunei pentru resursele solului 
Observaţii Oportunitatea valorificării potenţialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  21. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR

Resurse 
existente

Resurse umane Persoanele incluse în programul de ajutor social
Resurse materiale Baza tehnică a comunei

Alte forme Tendinţe de depozitare neorganizată de deşeurilor solide post-utilizare
Arderea poluantă a unor materiale post-utilizare: mase plastice, cauciuc, textile sintetice

Necesităţi:

● Activităţi de educare a populaţiei cu privire la necesitatea şi modul de gestionare a deşeurilor menajere solide 
● Crearea infrastructurii locale colectare şi depozitare intermediară a deşeurilor solide

● Participare la programul judeţean de gestionare integrată a deşeurilor menajere solide: colectare selectivă, staţie de 
sortare, transport la platformele menajere stabilite

● Organizarea societăţii civile pentru promovarea conceptelor moderne gestionare a deşeurilor
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Mijloace 

de 
realizare

Materiale Infrastructură de colectare, depozitare, transport
Financiare Resurse publice, resurse atrase

Umane Personal calificat
Observaţii Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate
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V. Domeniul INFRASTRUCTURĂ

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  22. TEHNICO - EDILITAR

Resurse 
existente

Resurse umane 9224 consumatori
Resurse materiale 22 km rețea apă potabilă și 4,2 km rețea canalizare

Alte forme Fose septice pentru colectare ape menajere(1200)

Necesităţi:

● Extinderea reţelei de furnizare a apei potabile(6 km Roznov și 3 km Slobozia)- APA SERV
• Realizarea rețea apă potabilă la Chintinici

● Extindere și reabilitarea staţiei de epurare
● Program de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea racordării la reţeaua edilitară pentru eliminarea 

expunerii la poluare şi agenţi patogeni
Mijloace 

de 
realizare

Materiale
Financiare Fonduri atrase, fonduri publice

Umane Persoane active din comună (aplicarea proiectelor generează surse de venituri pentru populaţie)
Observaţii Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  23. ENERGETICĂ

Resurse 
existente

Resurse umane -
Resurse materiale 20 km rețea stradală – Roznov,11 posturi trafo (10 aeriene 160 kw, 1 terestru 180 kw)LEA 110 KV – LEA 20 KV

Alte forme -

Necesităţi:

• Extindere 10 km iluminat stradal
• Nu există rețea de gaz metan în orașul Roznov

● Valorificarea resurselor energetice regenerabile (vânt, soare, biomasă)- Dealul Chintinici,Slobozia si Valea Bistriței
● Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică produselor agricole 

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Terenul agricol disponibil
 Expunerea la vânt şi la insolaţie

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice
Umane Locuitorii satelor

Observaţii Nu există o tradiţie locală în domeniul aplicaţiilor energetice din surse regenerabile (excepţie, lemnul pentru foc)
Valorificarea potenţialului acestui sector constituie o şansă pentru dezvoltarea comunei
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  24. SPAŢII VERZI

Resurse 
existente

Resurse umane Locuitorii orașului, 9224
Resurse materiale Spaţii publice, curţile oamenilor şi ale instituţiilor (45600mp spatii verzi)

Alte forme -

Necesităţi:

● Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii şi de agrement pentru tineri ( si in zona ,,VILE,,)
● Crearea unei zone de agrement pentru pescuit sportiv şi agro-turism

● Promovarea unui proiect comunitar de amenajări de spaţii verzi în gospodăriile populaţiei
● Realizarea unor spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces în comună ca popasuri  

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Acces la material biologic adecvat
Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice 

Umane Acces la consultanţă peisagistică
Observaţii Pentru locuitorii comunei amenajările peisagistice trebuie să devină un factor de confort şi sănătate

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  25. STABILIZARE TERENURI

Resurse 
existente

Resurse umane - 

Resurse materiale

3ha teren expuse la alunecări pe dealul Chintinici, 
20 km teren inundabil în albia râului Cracău și a râului Bistrița (Chintinici fund)

10 ha expuse la eroziuni
Nu exista devălmășie

Alte forme Exista proiect de îndiguire –Cracău,la Slobozia

Necesităţi:

● O evaluare geologică competentă şi identificarea zonelor expuse la alunecări
• 7 km îndiguiri

• 6 km zona Lunaca Bistrița în Roznov
● Adoptarea celor mai potrivite şi eficiente măsuri de stabilizare a solurilor predispuse la alunecări

● Soluţii tehnice de stabilizare a cursului apei în albia râului Cracău 
● Combinarea politicilor din silvicultură şi horticultură cu cele de stabilizare a terenurilor

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Suprafeţele de teren afectate
Financiare Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Umane Persoanele active din comună, proprietari ai terenurilor afectate
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Observaţii Prin acţiunile de stabilizare a terenurilor se reface şi echilibrul ecologic la zonei

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  26. REŢEA DE TRANSPORT 

Resurse 
existente

Resurse umane lipsă

Resurse materiale Rețea principală – 15,7 km
Rețea secundară – 35,6 km

Alte forme Transportul de persoane în zonă este asigurat de autobuze ale unor firme de transport din Piatra Neamţ : „Trans Urban”, 
„SC Volanul SA”, „Troleibuzul SA”

Necesităţi:

● Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creşterea siguranţei în circulaţia publică şi asigurarea liberei deplasări a 
cetăţenilor

● Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane şi de marfă din zonă şi promovarea acestuia în rândul 
transportatorilor locali

Mijloace 
de 

realizare

Materiale Calitatea drumurilor de acces în localitate
Financiare Activităţi generatoare de profit

Umane -
Observaţii Ponderea transportului se realizează spre Piatra Neamţ şi spre Girov

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  27. ADMINISTRAŢIE ŞI SOCIETATE CIVILĂ

Resurse 
existente

Resurse umane 17 salariaţi care constituie colectivul executiv al Primăriei
Resurse materiale                                                                                   Sediul  Primăriei 

Alte forme Apelarea la soluţii provizorii pentru crearea sediilor instituţiilor publice aferente unui centru de comună nou creat
Necesităţi: • Utilarea și mobilarea sediului Primăriei

● Programe de dotare şi întărire instituţională a administraţiei publice 
● Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la sistemele actuale de comunicare

● Program de perfecţionare profesională continuă a personalului din administraţia publică în corelaţie cu exigenţele 
impuse de creşterea autonomiei în administraţia publică locală şi cu exigenţele pentru executarea sarcinilor de serviciu

● Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru lucrări de investiţii şi exploatare a 
patrimoniului comunei 

● Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru intervenţie în cazuri de forţă majoră
● Întărirea instituţională a Primăriei pentru realizarea unei activităţi performante a actului de administrare

● Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru întărirea participării cetăţenilor la administrarea comunei
● Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investiţii ale comunităţii şi pentru valorificarea unor 
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resurse locale din patrimoniul public

● Încurajarea formelor de asociere a societăţii civile pentru participare la viaţa publică a localităţii 
Mijloace 

de 
realizare

Materiale Patrimoniul public şi privat al comunei
Financiare Fonduri proprii şi fonduri bugetare

Umane Creşterea numărului de salariaţi ai Primăriei pentru a se mări calitatea actului de administraţie publică  

Observaţii Creşterea autonomiei administraţiei publice locale presupune constituirea mijloacelor adecvate a aplicare şi urmărire a 
consecinţelor politicii economice, sociale şi ecologice şi a impactului asupra cetăţenilor şi bunurilor lor
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