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CONTEXT 

 

 

Prin strategie se înțelege ansamblul obiectivelor majore ale unității 

administrativ teritoriale pe termen mediu și lung, principalele modalităţi de realizare, 

împreună cu resursele alocate, în vederea dezvoltării comunei, creșterii standardului de 

viață și consolidarea competitivității economice a comunei. 

Având în vedere definiția strategiei  rezultă trăsăturile definitorii ale strategiei care sunt 

obligatorii de îndeplinit: 

 Întotdeauna strategia are în vedere, în mod explicit şi implicit, realizarea unor 

scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune şi obiective. 

 Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi acţional al strategiei, calitatea 

lor fiind determinantă pentru performanţele viitoare ale unității administrativ 

teritoriale. 

 Strategia vizează perioade viitoare, cel mai adesea 5-7 ani.  

 Sfera de cuprindere a strategiei este unitatea administrativ teritorială în 

ansamblul său – cel mai adesea – sau părţi importante ale acesteia. Strategia de 

dezvoltare locală cuprinde toate domeniile de interes atât din punct de vedere al 

UAT cât și  din punctul de vedere al locuitorilor acesteia. 

 La baza abordării strategiei se află principiul echifinalităţii. Potrivit acestuia, 

există mai multe modalităţi sau combinaţii de resurse şi acţiuni, prin care se 

poate asigura atingerea unui anumit obiectiv. În consecinţă, atât în elaborarea, 

cât şi în implementarea strategiei, nu trebuie absolutizată o singură combinaţie.  
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Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile ce determină 

direcția unei comunități. Existența unei strategii contribuie la stabilirea unei direcții 

unitare pentru comunitate conform obiectivelor sale operaționale și furnizează baza 

alocării resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective. Astfel pentru obținerea 

de rezultate și atingerea obiectivelor este necesar ca la nivelul unității administrativ 

teritoriale să existe un plan strategic concretizat în Strategia de dezvoltare locală. 

Strategia de dezvoltare locală este un instrument care implică întreaga 

comunitate și are ca scop principal asigurarea dezvoltării comunității în toate sectoarele 

de activitate. Strategia este un demers pe termen lung, respectiv pentru o perioada de 5-

7 ani, fiind o proiecție în viitor a comunității. Astfel pentru a putea realiza obiectivele 

propuse trebuie implicată întreaga comunitate și toți actorii relevanți de la nivel local. 

Planificarea acțiunilor în cadrul strategiei este realizată conform cerințelor și 

posibilităților existente la nivel de comună la momentul elaborării. Această planificare 

este orientată spre viitor și sunt stabilite o serie de obiective și metode prin care să 

poată fi atinse aceste obiective. Astfel în urma realizării planificării, respectiv a 

strategiei, se pot lua decizii cu privire la ce trebuie făcut, cand trebuie făcut, cum 

trebuie făcut și cine trebuie să o facă. 

Existența unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management 

utilizat pentru a aborda problemele cu care se confruntă o comunitate și pentru a 

valorifica oportunitățile de orice fel, reprezintă, astfel, o condiție esențială pentru 

asigurarea unei dezvoltări locale armonioase. 

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului local și a Primariei 

Comunei Bîra și reflectă atitudinea intregii comunitati cu privire la prioritatile de 

dezvoltare ale comunei pentru perioada 2021 - 2027. Ca parte a comunității europene, 

comuna Bîra trebuie să adopte și să implementeze o viziune strategică privitor la 

dezvoltarea sa pe termen scurt și mediu. 
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Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei  Bîra a constatat în 

identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale comunei care au asigurat consensul asupra 

priorităților de dezvoltare ale comunei, în definirea direcțiilor de acțiune strategică, pe 

perioada 2021 - 2027 și în transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte, care să 

asigure premisele implementarii strategiei, dar mai ales în orientarea populației, în 

special cea tanară, pe canalizarea propriilor nevoi pe alte  direcții de dezvoltare decât 

cele strict legate de infrastructura de bază( apă, canalizare, străzi). 

Obiectivul general al strategiei comunei Bîra îl reprezintă dezvoltarea echilibrată 

și armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu economico- social 

competitiv, stabil, sănatos și diversificat , care să asigure creșterea economică continuă 

și calitatea vieții cetățenilor comunei.  

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele 

specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și cu 

planurile strategice elaborate la nivel regional, național și european. 

De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborarii acestui 

document și să se asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere și nu 

numai, la elaborarea lui și mai ales la aplicarea acestuia.   

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Bîra a constat în parcurgerea 

a trei etape principale: 

I. Etapa de Analiză 

Colectarea datelor utilizand toate sursele posibile (analiza situației existente, 

consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate și alte documente care conțin 

informații relevante) cât și analiza documentelor programatice (POR, POS, PNDR, 

etc.) pentru identificarea  politicilor și direcțiilor de dezvoltare europene și naționale, 

regionale, județene; a fondurilor, programelor operaționale existente, care pot fi 
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accesate pentru a se asigura o dezvoltare locală durabilă și integrată. Ca urmare va avea 

loc crearea și dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate pentru o 

cunoaștere aprofundată a resurselor și nevoilor comunității, precum și evaluarea 

potențialului local. Identificarea și evaluarea punctelor tari și a celor slabe se face 

printr-o evaluare obiectivă a situației existente, iar oportunitățile și riscurile luate în 

considerare permit identificarea unor ținte și mobilizarea resurselor și eforturilor pentru 

atingerea lor.    

II. Etapa de elaborare a strategiei 

În funcție de datele culese și problemele identificate se vor stabili obiectivele pe termen 

scurt și mediu ale comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va  concepe 

designul strategiei și se va proceda la elaborarea acesteia. Această etapa este cea mai 

însemnată în cadrul demersului  formulării strategiei de dezvoltare locală, solicitând 

implicarea întregii comunități, de la membrii persoane fizice la  organizații publice și 

private și aleșii locali. 

III. Etapa de implementare și evaluare a strategiei de dezvoltare locala 

Aceasta va include elaborarea portofoliului de proiecte. 

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Sociala Durabilă 

este axată pe urmatoarele direcții de acțiune: 

I. Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent structurat 

pe cele trei etape/faze de lucru. 

II. Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării publice și 

stabilirea de grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes.  
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Din aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții primariei, consilieri locali, 

cât și agenți economici, ONG-uri și persoane fizice interesate. Aceste grupe de lucru 

vor dezbate în cadrul reuniunilor de lucru ce vor fi organizate pe parcursul procesului 

de elaborare a strategiei. 

III. Monitorizarea și evaluarea permanentă a procesului de elaborare și dezvoltare 

a strategiei în vederea asigurarii calității lucrării, corectitudinii  datelor și 

informațiilor incluse și aplicarea eventualelor revizuiri/modificări care se 

impun.  

Această strategie se cere aprobată și însușită de administrația locală care trebuie să 

utilizeze toate pârghiile de antrenare a întregii comunități la aplicarea ei. 

Prin activitatile desfășurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmărit:  

 realizarea unei viziuni clare pentru anii 2021 - 2027 în toate domeniile care 

privesc dezvoltarea economico-socială durabilă; 

 dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării cetățenilor 

la formularea problemelor și luarea deciziilor; 

 promovarea soluțiilor nepoluante și prietenoase cu natura în valorificarea 

resurselor locale; 

 dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare bazate pe interese comune; 

 creșterea performanței și capacității autorităților locale de a raspunde la 

așteptările și exigențele cetățenilor; 

 creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile și crearea 

de noi locuri de muncă; 
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 creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei. 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă va avea ca rezultate:  

 Situația actuală a comunei din punct de vedere socio-economic  

 Analiza SWOT – pe domenii prioritare de activitate  

 Direcțiile strategice de dezvoltare a localității  

 Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție      

 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027 

Echipa care a întocmit strategie rămâne în continuare la dispoziția Consiliului Local și 

a Primăriei cu consultanța necesară pentru aplicații pe proiecte pentru accesarea 

fondurilor structurale și a altor fonduri disponibile.  
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CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor 

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

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului 

natural.  

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de 

Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru 

comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este 

dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.  

 În anul 2015, Adunarea Generală ONU a adoptat Agenda 2030 pentru 

Dezvoltarea Durabilă
1
,  acest nou cadru global a fost dezvoltat pentru redirecționarea 

umanității către o cale sustenabilă.  

Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). 

Scopul acestor obiective este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și 

echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă 

provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele stabilesc 

limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea resurselor naturale. Obiectivele 

recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care 

clădesc dezvoltarea economică.  

 

                                                           
1
 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă informații publicate pe http://www.mae.ro/node/35919 

http://www.mae.ro/node/35919
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Ele abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția 

socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările 

climatice și protecția mediului. ODD-urile abordează barierele sistemice cheie pentru 

dezvoltarea sustenabilă cum ar fi inegalitatea, modele de consum nesustenabile, 

capacitatea instituțională slabă și degradarea mediului.  

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă: 

1. Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni  

2. Zero Foametei - Eradicarea foametei, realizarea securității alimentare și a 

nutriției îmbunătățite și promovarea agriculturii sustenabile  

3. Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 

bunăstării pentru toţi la toate vârstele  

4. Educație de calitate - Asigurarea unei educații inclusive și echitabile de 

calitate și promovarea oportunităților de învățare pentru toţi  

5. Egalitatea de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 

femeilor și fetelor  

6. Apă curată și salubritate - Asigurarea disponibilității și administrării 

sustenabile a apei și salubrității pentru toţi  

7. Energie accesibilă și curată - Asigurarea accesului la energie accesibilă, 

sigură, sustenabilă și curată pentru toţi  

8. Muncă și creștere economică decentă - Promovarea creșterii economice 

susținute, inclusivă și sustenabilă, angajare totală și productivă și muncă decentă pentru 

toţi  
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9. Industrie, inovație și infrastructură - Construirea infrastructurii, promovarea 

industrializării inclusive și sustenabile și dezvoltarea inovației  

10. Inegalități reduse - Reducerea inegalității în cadrul și între tari  

11. Orașe și comunități sustenabile - Orașe și așezări umane inclusive, sigure, 

rezistente și sustenabile  

12. Consum și producție responsabile - Asigurarea modelelor sustenabile de 

consum și producție  

13. Acţiuni asupra climei - Întreprinderea de acţiuni urgente pentru combaterea 

modificării climatice și a impactelor sale  

14. Viața subacvatică - Conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, mărilor 

și resurselor marine pentru dezvoltarea sustenabilă  

15. Viața terestră – Protejarea, refacerea și depozitarea și promovarea folosirii 

sustenabile a ecosistemelor terestre, administrarea sustenabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării, și oprirea degradării solurilor și refacerea acestora, oprirea pierderii 

biodiversității  

16. Pace, justiție și instituţii puternice - Promovarea societăților pașnice și 

inclusive pentru dezvoltare sustenabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toţi și 

clădirea instituțiilor eficiente, responsabile și inclusive, la toate nivelele  

17. Parteneriate pentru obiective - Întărirea implementării și revitalizarea 

parteneriatului pentru dezvoltare sustenabilă 
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Până în 2030, se propune ca toate persoanele implicate obțin cunoștințele și 

aptitudinile necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile, incluzând, printre 

altele, prin educație pentru dezvoltarea sustenabilă și moduri de viață sustenabile, 

drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 

cetățenie globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la 

dezvoltarea sustenabilă. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă își propun să echilibreze cele trei dimensiuni 

ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și componenta de mediu – prin 

acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 10 ani, axate, printre altele, pe: 

 demnitate umană 

 stabilitate regională și globală 

 planetă sănătoasă 

 societăți reziliente și echitabile 

 economii prospere. 

Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul 

societăților și în restul lumii. 

Principalele măsuri pentru implementarea Agendei 2030: 

 integrarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă în absolut toate politicile și 

inițiativele UE – dezvoltarea durabilă este principiul călăuzitor esențial 

pentru toate politicile Comisiei Europene 

 raportări periodice, începând încă din 2017, referitoare la progresul UE 

 promovarea Agendei 2030, astfel încât aplicarea acesteia să devină o 

prioritate și pentru guvernele statelor membre, Parlamentul European, 
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celelalte instituții europene, diverse organizații internaționale și organizații 

ale societății civile și alte părți interesate 

 înființarea unei platforme multipartite la nivel înalt care să sprijine 

schimbul de bune practici în vederea îndeplinirii obiectivelor în toate 

sectoarele și la toate nivelurile (național și european) 

 lansarea unei viziuni pe termen mai lung, pentru perioada de după 2020. 

Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua 

cooperarea cu partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în cadrul 

politicilor sale externe și sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-sdgs-multi-stakeholder-platform_ro
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Capitolul I. Programe și surse de finanțare aferente perioadei de 

programare 2021 – 2027 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. 

Pentru perioada de programare 2021 – 2027 au fost stabilite cinci priorități 

investiționale: 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului 

de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse 

regenerabile și combaterea schimbărilor climatice 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de 

sănătate 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2 de 

mai jos. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale 

Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 
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Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România 

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 

miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de 

actuala perioadă.  

Propunerile MFE pentru următorul exercițiu financiar: 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Programul Operațional Transport (POT) 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

 Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

 Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

 Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 

Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a dezvoltarii 

durabile în cadrul Uniunii Europene, care ofera cadrul necesar pentru finantarea unei 

game variate de proiecte și investitii pentru o dezvoltare socio-economica echilibrata a 

statelor membre ale UE și în regiunile lor.  

Principalul obiectiv al politicii de coeziune sociala și economica il contituie 

diminuarea disparitatilor existente, în primul rand, prin aplicarea principiului 

solidaritatii. 

Premisele Politicii de coeziune 2021 – 2027 sunt: 

 menținerea sistemul de management și control al fondurilor europene aferente 

politicii de coeziune din perioada de programare 2014 2020; 
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 îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul 

beneficiarilor politicii de coeziune; 

 descentralizarea implementării şi creșterea leadership ului din partea tuturor 

actorilor implicați 

Principiile Politicii de coeziune 2021 – 2027: 

 O mai buna coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în calcul 

noile provocări 

 O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea tuturor 

autorităţilor de management în cadrul MFE care va asigura coordonarea 

orizontală a structurilor de management 

 O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția contabilă 

prin integrarea celei din urma în cadrul AM 

 Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei  

 O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin 

descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul ADR urilor 

 O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond 

 

Programul Național de Sănătate (FEDR + FSE) 

 

 Infrastructura cele 3 spitale regionale (faza II ) 

 Construcția și dotarea Institutului National de Hematologie 

 Construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National 

 Reabilitare/ construcție 22 de spitalele județene și dotarea lor pentru cel puțin 

următoarele standarde: Laborator lucru; Centru transfuzie; Morga; Circuite 

deșeuri medicale; Unități pentru stroke-prevenirea dizabilității; unități parte a 

rețelei naționale de prevenție 
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 Reabilitrea/ Constructiaspitale prioritare naționale  

 Intervenții de eficiență energetica pentru infrastructura de sănătate și consolidare 

pentru riscul seismic 

  e-sănătate, digitalizare în sistemul de sanatate 

 Servicii medicale (formare, medicina de familie -specializare, programe 

naționale, prevenție, etc.) 

 Pregatire și perfecționare resursă umană 

 cercetare în domeniul medical 

 

Programul Operațional Creștere inteligența și digitalizare 

 
 Specializare inteligentă national (Danubius,cercetare-sinergii Horizon, 

internaționalizare, tranzițieindustrială) 

 E-guvernare, sisteme soluții digitale în administrația publica centrală, 

interoperabilitate, cyber-security 

 Broad-Band 

 Instrumente financiare 

 

Programul Operațional Dezvoltare Teritoriala Integrată 

 
 Infrastructura şi servicii CLLD (sociale,educaționale,sănătate,etc.) 

 Turism 

 Cultura 

 Patrimoniu cultural 

 Investitii pentru siguranta cetateanului 

 Administrare și support CLLD (strategii,etc.) și ITI 
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Programul Operațional Capital Uman 
 NEETs 

 Educație (inclusiv e-educație) 

 Ocupare 

 Incluziune (inclusiv e-incluziune) 

 Servicii sociale sistemice (dezinstituționalizare, combatere sărăcie, migranți,) 

 ITI (combinație între prioritățile de investiții, în funcție de strategiile de 

dezvoltare integrate) 

 Capacitatea administrativă 

 Asistență Tehnică 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

 
 Energie (eficiența energetică, regenerabile, transport energie) 

 Mediu (deșeuri, apa, biodiversitate, situri contaminate) 

 Riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră) 

 ITI Delta Dunarii / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare 

integrate și de alocările financiare) 

 

Programul Operațional Transport 

 Transport TEN-T CORE  

 ITI Delta Dunarii/ ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare 

integrate și de alocările financiare) 
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Programul Operațional Asistenţa Tehnică 

 

 Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uripentru PO care nu au axă de 

AT) 

 Sprijin pentru beneficiari 

 

Programul operational ajutorarea persoanelor dezavantajate 

 

 intervenții de sprijin pentru persoanele dezavantajate (alimente, rechizite, obiecte 

de puericultura, etc.)  
 

 

 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 

 

Conceput pentru a reduce diferența între nivelurile de dezvoltare a regiunilor europene 

și a recupera din decalajul regiunilor cel mai puțin favorizate, acesta este cel mai 

important fond structural, din punct de vedere al resurselor financiare alocate,  fiind un 

important instrument de corecție a dezechilibrelor regionale. 

 

FEDR definește tipurile de acțiuni care pot să beneficieze de o finanțare și stabilește 

misiunile și extinderea intervenției FEDR în contextul obiectivelor „convergență”, 

„competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” și „cooperare teritorială 

europeană” ale politicii de coeziune reformate. 
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Este vorba, în special, de finanțări legate de: 

 investiții care contribuie la crearea de locuri de muncă durabile; 

 investiții în infrastructuri; 

măsuri de susținere a dezvoltării regionale și locale, care cuprind asistența și serviciile 

pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); 

 

 

Fondul Social European (FSE) 

 

Reprezintă principalul instrument creat de Uniunea Europeana cu scopul de a contribui 

la creșterea gradului de ocupare și implicit la reducerea diferențelor cu privire la 

standardele de viată în statele membre ale UE. 

FSE este conceput pentru finanțarea următoarelor direcții prioritare:  

 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor; 

 Creșterea accesului și a participării pe piața muncii; 

 Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și facilitarea 

accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate. 

Fondul Social European susține regiunile mai puțin dezvoltate, prin: 

 Investiții în capital uman, în special prin îmbunatatirea sistemelor de educație și 

formare; 

 Acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței 

administrațiilor publice, la nivel național, regional sau local. 

 

În Romania, FSE finanțeaza două programe operaționale: 

 Programul Operational Capital Uman;  

 Programul Operational Capacitate Administrativă.  
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                                     Fondul de coeziune (FC) 

 

Fondul de Coeziune a fost creat cu scopul de a ajuta la restabilirea echilibrului 

economic a statelor membre cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor de 

mai putin de 90% din media comunitară. Acesta susține acțiuni în cadrul obiectivului 

„Convergență” și se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare și 

de control ca în cazul FSE și FEDR. 

Fondul de coeziune este destinat proiectelor mari de infrastructură precum: 

 rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes 

european definite de Uniunea Europeană; 

 proiecte de mediu și proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, atâta 

vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetică, 

utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinirea intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.  
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Capitolul II. Programe de finanțare aferente perioadei de 

programare 2014 - 2020 

 

 Perioada de programare 2014 – 2020 cuprinde programe de finanțare care vor 

putea fi accesate până în anul 2023. Pentru o informare corectă și pentru a putea 

accesa de fonduri europene unitățile adminsitrativ teritoriale trebuie să fie informate 

și să aibă cunoștințele privind programele de finantare. 

 Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt urmatoarele: 

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării 

2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC 

3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) 

și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM) 

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate 

sectoarele 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore 

8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității 

forței de muncă 

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare 

10. Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții 

11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților 

interesate și o administrație publică eficientă 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru   

perioada 2014 - 2020 

 

 

 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 acoperă întregul 

teritoriu al României. România este situată în partea de Sud-Est a Europei, la 

intersecţia cu principalele axe de comunicaţii Nord-Sud şi EstVest. Suprafaţa este de 

238.391 km2 şi cuprinde: 61,3% teren agricol (cca. 14,6 mil. ha, din care 64,2% teren 

arabil, 32,9 % păşuni şi fâneţe naturale şi 2,7% plantaţii de pomi şi vie); 28,3% păduri 

şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră; 10,4% suprafaţa construită a localităţilor, ape, 

drumuri, căi ferate şi terenuri neproductive (INS Tempo Online, 2012). Din punct de 

vedere al mărimii suprafeţei sale, România este o ţară medie în UE 27 (5,41% din 

suprafaţa UE 27). Teritoriul României cuprinde 5 regiuni bio-geografice (stepică, 

pontică, panonică, continentală şi alpină) din cele 11 ale Europei. Din suprafaţa totală 
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a ţării, circa 87,1% reprezintă spaţiul rural (conform definiției din legislația națională) 

format din comune, ca unități administrativ teritoriale împreună cu satele componente, 

iar pe acest teritoriu locuia 45,0% din populația României în anul 2012.  

Repartizarea pe zone geografice este echilibrată: 33% zona de câmpie (până 

la 300 m altitudine), 37% zona colinară (300-1000 m) şi 30% zona montană (peste 

1000 m altitudine). 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este 

Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 

Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din 

România. implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și 

autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri 

europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, 

eficiente şi rentabile. 

 

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU 

PERIOADA DE PROGRAMARE FINANCIARĂ 2014‐2020 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea 

acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri; 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea 

investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la 

dezvoltarea spațiului rural. 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării 

IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; 
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 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul 

unui subprogram dedicate; 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin 

intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER 

îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei 

rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține 

dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor 

obiective: 

 OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 

 OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 

 OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale (P6) 

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate 

următoarele categorii de intervenție: 

 Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, 

drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de 

energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi 

procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.); 

 Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, 

marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc; 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

24 
 
 

 Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea 

generaţiilor de fermieri; 

 Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar; 

 Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de 

producători. 

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate 

următoarele categorii de intervenție: 

 Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea 

perdelelor forestiere pe aceste terenuri; 

 Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de 

agro-mediu; 

 Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau 

să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice; 

 Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue 

activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrangeri specifice. 

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate 

următoarele categorii de intervenție: 

 Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi 

mici non-agricole în zonele rurale; 

 Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, 

drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială; 

 Restaurarea și conservarea moștenirii culturale; 
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 Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate 

pentru dezvoltarea locală; 

DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2020 

Măsura 4  - Investiţii în active fizice 

 

 Submăsura 4.1 – Investiții în exploataţii agricole 

 Submăsura 4.1 – Investiții în exploataţii agricole (zona ITI - Delta Dunării) 

 Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole 

 Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole (zona ITI - Delta Dunării) 

 Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole 

 Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole 

(zona ITI - Delta Dunării) 

 Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul 

pomicol 

 Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul 

pomicol (zona ITI - Delta Dunării) 

 Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole şi silvice 

 Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole şi silvice (zona ITI - Delta Dunării) 
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Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

 

 Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

 Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (zona ITI - Delta 

Dunării) 

 Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale 

 Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale 

(zona ITI - Delta Dunării) 

 Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

 Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI - Delta 

Dunării) 

 Submăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 

 Submăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (zona 

ITI - Delta Dunării) 

 Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri 

  

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

 

 Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică 

 Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică (zona ITI - Delta Dunării) 

 Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

 Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (zona ITI - 

Delta Dunării) 
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Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității 

pădurilor 

 

 Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite 

  

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul 

agricol 

 

 Submăsura 9.1 -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol 

 Submăsura 9.1a -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 

 

             Măsura 16 - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă 

 Submăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală 

între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului 

Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea 

accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost 

adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. 
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Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 

2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea 

principalelor probleme: 

 Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață 

și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme, 

 IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra 

competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului 

IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt: 

o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ 

scăzută a afacerilor în toate regiunile, 

o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de 

pe piață în primul an de viață. 

 Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de 

economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri 

rezidențiale. 

 Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane. 

 Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător 

în orașele din România. 

 Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate. 

 Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă 

pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate. 

 Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, 

care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse. 
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 Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate 

și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și 

dezvoltarea capitalului uman. 

 Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea 

politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. 

 Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității 

de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a 

beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR. 

 Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate 

de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene 

Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în 

perioada 2014-2020: 

 Inovare şi cercetare; 

 Agenda digitală; 

 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

 Economie cu emisii reduse de carbon. 

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității 

economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, 

prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru 

dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod 

eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului 

tehnologic. 
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Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care 

au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro 

reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 

iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională: 

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în 

cadastru şi cartea funciară 

Axa prioritară 12: Asistență tehnică 
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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, 

obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor 

umane, continuând investițiile realizate în perioada de programare 2007‐2013 și 

contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat: reducerea 

disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale 

UE. 

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru 

Tineret 2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, 

obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt: 

 creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not în Employment, Education or Training - 

nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau formare 

profesională) şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de 

Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) 

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-

Est şi Sud Muntenia) 
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Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează: 

 creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați 

la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-

Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 

rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-

Vest Oltenia) 

 creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de 

Ocupare 

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți 

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă 

îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor 

economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.  

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice: 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității 

roma, prin implementarea de măsuri integrate 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri 

integrate 
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 îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-

incluziune) 

 reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au 

depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 

socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în 

vederea integrării socio-profesionale 

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității 

(DLRC) 

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la: 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 

locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de 

DLRC. 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC 

Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat 

în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului 

de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în 

domeniul ocupării forței de muncă, educației și al sănătății. 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 
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Capitolul III. Descrierea situației actuale a comunei din punct de vedere 

socio-economic 

 

Descrierea generală 

Pentru a putea face o planificare a dezvoltarii comunei Bîra pentru perioada 2021 - 

2027 și pentru a elabora propunerile de activitati este necesar sa se cunoasca situatia 

socio – economică existenta la momentul intocmirii acestei strategii.  

 Comuna Bîra face parte din județul Neamț, Regiunea Nord-Est. Considerăm ca 

în acest capitol este necesară o scurtă prezentare a Regiunii Nord-Est și a județului 

Neamț. Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune de dezvoltare a României, o 

unitate teritorial-statistică de nivelul al doilea, conform clasificării EUROSTAT. 

Grupează 6 judeţe - unităţi administrativ teritoriale de nivelul al 

treilea: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui. 

Are o suprafaţă de 36.850 kmp, reprezentând 15,46% din suprafaţa totală a ţării, iar 

graniţele externe ale regiunii sunt cu Ucraina şi Republica Moldova. 

Populaţia regiunii este în număr de 3.734.546 locuitori, valoare ce reprezintă 17,25% 

din populaţia României, iar densitatea populaţiei este de 101,3 locuitori/km². Din punct 

de vedere al densităţii ocupă locul al doilea, după Regiunea Bucureşti-Ilfov. Din totalul 

populaţiei regiunii, 56,6% dintre aceştia locuiesc în mediul rural. 

Relieful Regiunii Nord- Est este variat, fiind prezentă întreaga gamă a treptelor 

de relief de pe teritoriul României. Altitudinea maximă este de 1907 de metri, în 

Munții Ceahlău (vârful Ocolașul Mare) din județul Neamț, iar cea minimă de sub 100 

de metri, pe valea Prutului. Pe teritoriul a trei județe, Bacău, Neamț și Suceava, se 

găsesc unități montane din Carpații Orientali. În județele Bacău și Neamț sunt prezente 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Regiuni_de_dezvoltare
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Rom%C3%A2nia
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_Bac%C4%83u
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_Boto%C5%9Fani
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_Neam%C5%A3
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_Ia%C5%9Fi
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_Suceava
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Jude%C5%A3ul_Vaslui
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Mediul_rural
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ceahl%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocola%C8%99ul_Mare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
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subunități aparținând Subcarpaților Moldovei. Podișul Moldovei este prezent în fiecare 

din cele șase județe. Pe teritoriile județelor Botoșani, Iași și Vaslui se găsesc subunități 

de câmpie și de luncă aparținând Câmpiei Moldovei și luncii Prutului. Un caz special îl 

constituie Culoarul Siretului și Moldovei. 

Clima variază corespunzător reliefului. De la temperaturi medii anuale de 0,7 °C 

și precipitații de 700 mm pe vârful Toaca din Munții Ceahlău, la temperaturi de 9,8 °C 

(Bârlad) și precipitații de 450-500 mm (zonele de câmpie din județele Botoșani, Iași și 

Vaslui).  

 

 

 

 

 

 

Regiunea Nord-Est are o populație totală de 3.674.367, fiind astfel cea mai 

populată regiune a țării. Densitatea este de 99,71/km², mai ridicată decât media pe țară, 

de 91,3/km². 1.808.390 (49.22%) dintre locuitori sunt de sex masculin, iar 1.865.977 

(50.78%) sunt de sex feminin. Românii reprezintă 97,9% din populație, cea mai 

importantă minoritate fiind romii, reprezentând 1,2 % din populație. O altă minoritate 

importantă o reprezintă ucrainieni 

Limba română este cea mai vorbită limbă, fiind limba maternă a 98,7 % dintre 

locuitorii regiunii. Limba romani este vorbită de 0,6% din populație, iar limba 

ucraineană de 0,3%. Cele mai mari orașe ale regiunii sunt Iași (357.192), Bacău (144. 

307), Suceava (120.404), Botoșani (106.847), Piatra Neamț (85.055) și Bârlad (55.807) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucrainieni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_romani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_ucrainean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_ucrainean%C4%83
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Județul Neamț este un județ în regiunea Moldova, în nord-estul României, la 

limita dintre Carpații Orientali și Podișul Moldovei și se întinde foarte putin și în partea 

de N-E a Transilvaniei, cuprinzând comuna Bicaz-Chei. Este cunoscut mai ales pentru 

frumusețea Masivului Ceahlău, a Lacului de acumulare ( numit Izvorul Muntelui) de pe 

râul Bistrița al cărui baraj se situează în partea de vest a orasului Bicaz , cât și a 

peisajului în general. Reședința județului este municipiul Piatra Neamț. Suprafața 

județului este de 5.890 km pătrați. Principalele cursuri de apă: Moldova, Siret (între 

Doljești și Secuieni), Bistrița (între Broșteni și Buhuși) Bistricioara, Bicaz, Cracău, 

Tarcău, Ozana ( numit și Neamțu) și pârâul Cuejd- care traversează municipiul Piatra 

Neamț; principalele lacuri: Izvoru Muntelui, Pângărați, Vaduri și Bâtca Doamnei 

(lacuri de interes hidroenergetic). Altitudine maximă: Vf. Ocolașu Mare (M. Ceahlău) 

1.907 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Masivul_Ceahl%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bro%C8%99teni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buhu%C8%99i
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Analiza socio – economică are rolul de a identifica situația existentă și 

potențialul de dezvoltare al localității. În ansamblu, analiza socio – economica 

reprezinta practic și o imagine actuala a diviziunii administrative Bîra. Astfel se vor 

avea în vedere urmatoarele: 

3.1 

 
Localizarea comunei și prezentarea generală; 

3.2 Istoricul comunei; 

3.3 Informații despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și fauna; 

3.4 

Informații privind populația, piața muncii la nivelul comunei, condiții 

de locuit; 

3.5 Infrastructura educațională de la nivelul comunei, cultura și arta; 

3.6 Infrastructura de sanatate și servicii sociale; 

3.7 

Contextul socio – economic: agricultura, creșterea animalelor, 

silvicultura (dacă este cazul), industria și serviciile existente în 

comună, servicii turistice; 

3.8 Infrastructura localitatii: drumuri, utilități, etc; 

3.9 Dezvoltarea ruralăsi amenajarea teritoriului; 

3.10 Mediul inconjurator; 

3.11 Administratia locala: organizare și funcționare. 
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3.1 Localizarea comunei și prezentarea generală 
 

 

Comuna Bira este situata în partea de NE la intersectia paralelei de 47 3` 

latitudine nordica cu  meridianul  77  4`  longitudine  estica,  pe  drumul  judetean  207  

pe  o  distanta  de  12  km  ‐ drum  care  face  legatura  intre  municipiul  Roman  (la  

distanta  de  17km.)  și  P.Neamt  (la distanta de 70 km.).   Comuna este dispusă pe 

drumul județean 207 A de la kilometrul 13 sud  pănă  la  kilometrul  18  și  400  m  

nord,  dinspre  Roman  spre  Boghicea  și  pe  drumul judetean 280 de la kilometrul 19 

nord‐vest pana la kilometrul 26 sud‐est, dinspre Oteleni spre Stanita. Comuna Bîra 

are o suprafață totală de 2398,70 ha și are în componenta 3 sate: Bira, Rediu și 

Negresti. 
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Limitele geografice ale comunei sunt stabilite astfel: 

 La nord, Comuna Boghicea și Oteleni judetul Iasi. 

 Limta estica, Comuna Boghicea și Stanita. 

 La sud se invecineaza cu comuna Sagna. 

 La vest, Comuna Doljesti. 
 

 

3.2 Istoricul comunei 

Vorbind despre primele începuturi documentare care atestă așezările umane pe 

teritoriul comunei, acestea sunt prea puține. Aceasta face ca în jurul problemelor legate 

de izvoarele privind originea acestor sate, sa fie iscate legende mai mult sau mai puțin 

verosimile, transmise din generație în generație care au la bază, firește, nucleul realității. 

Primele așezări omenești pe aceste meleaguri s‐au organizat în sec. XV, dovada 

fiind existența urmelor unei cetăți din timpul lui Ștefan cel Mare și în sec. XVI în 

Poiana lui Boghița se stabilesc mai multe familii venite din Ardeal. Într‐un  document  

ce  datează  din  anul  1892,  semnat  de  învațătorul  Mureșanu  reiese  că actualul sat  

Bîra era împărțit în trei  catune: Bîra – sat, Bîra târg și  Balamirești. Apoi  Bira devine 

plasa în cadrul județului Roman până în anul 1950. 

Prin anul 1960 bătrânul (pe atunci de 79 de ani) Moldoveanu Ion din Bîra a povestit 

ceea ce auzise și el de la părinții și bunicii săi despre istoricul satului. Cam aceleași 

informații le‐a dat și bătrânul de 93 de ani Bârzu Vasile, localnic, unul dintre primii 

primari de după 1945, încă și la vârsta aceasta un prolific cititor. 

De mult, pe vremea fanarioților, pe malul Albiei, în partea unde acum nu sunt case, 

înspre Boghicea, dincolo de bazinul de apă, trăia un turc pe care‐l chema BIR care avea 

un bordei și câteva capre și oi. S‐ar putea ca turcul să nu se fi numit astfel, dar 

mânându‐și oile cu interjecția cuvenită acestora, "bârr,oita, bârr!.", batjocura populară i‐

a devenit renume, iar acest renume a devenit nume de sat: BÎRA. 
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Aici s‐a așezat o șatră de țigani robi care mai apoi s‐au strămutat venind în locul lor  

dijmașii care s‐au întins și în partea centrală actuală a satului ‐ la sud de cetatea care, se 

zice, e de pe vremea lui Ștefan cel Mare.Totuși, specialiștii spun ca aceasta cetate își 

are izvoarele în timpuri mult mai îndepărtate (de pe vremea descălecatului). 

Importanța satului Bîra a luat avânt prin transformarea centrului în târg cu case 

înghesuite însirate una după alta, cu dughene și prăvălii ale negustorilor evrei și 

români. Aici se organizau târguri săptămânale, adevărate oboruri de vite și magazii de 

cereale. După primul război mondial, Bîra a devenit plasa cu o judecătorie, un pretor și 

funcționari publici veniți din alte părți. Moșia Bîrei face parte din averea boierului 

Scorțescu care stătea la Boghicea și care a dat acest pământ ca zestre boierului Iamandi 

ce i‐a devenit ginere. Iamandi la randul lui, i‐a vândut‐o francezului Eugene Chereuze 

care a încercat să modernizeze locul construind un gater și o moara cu foc,dar 

înnămolindu‐se în datorii și acesta vinde moșia boierului Valerian Ciuntu, cumnatul 

său, care în urma secetei din 1889 când, se zice: "n‐a plouat din decembrie pân`in 

iunie", acesta și el datornic, pentru a ieși la liman, arendează moșia evreului Berdei 

Lumfer și‐n cele din urmă moșia ajunge în mâna lui Alfred Marin. 

În  1910  se  înființează  o  Bancă  populară  sătească  care,  în  documente,  apare  

în  1921,  sub denumirea  de  "Banca  C‐tin.  și  Elena"  mai  apoi  Banca  populară  

"Izvoarele"  și  "Banca populară". În 1918 boierul Ciuntu vinde din moșia rămasă 

țăranilor din Bîra cu tot cu datorii ‐ în jur de 1500ha. Aparatul  administrativ  era  

recrutat  din  rândul  afaceriștilor.  În  fruntea  plasii  era  pretorul Zahomir,  politician  

afacerist,  iar  în  fruntea  primariei  s‐au  perindat:  jandarmul  Rachierul, avocatul 

Mogaldea, fost jandarm Berianu și Gheorghies ‐ un chiabur care a fost primar 26 ani  

fiindcă  trecea  de  la  un  partid  la  altul.  Tot  bătrânii  satului  spun  că  jandarmii  

erau oamenii boierului. 
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Bîra devine comună a raionului Roman, regiunea Iași și apoi regiunea Bacău în 

anul 1956 și cuprindea  satele:  Bîra,  Rediu,  Satul‐nou  și  Călugărița.  În  anul  1968  

Bîra  se  unifică  cu Boghicea intrând în componenta ei și satele: Boghicea, Slobozia, 

Caușeni și Nistria. În  anul  2005  s‐a  reînființat  fosta  comună Boghicea,  comuna  

Bîra  rămânând  numai  cu satele Bîra, Rediu și Negrești. 

Satul REDIU până să fie component al comunei Bîra, aparținea comunei Doljești. 

Istoria acestui sat se știe tot din povestirile bătrânilor Vasile Gavril și Vasile Loghin 

care astăzi deja nu mai sunt printre cei vii. Din mărturiile celor doi știm că satul Rediu 

a luat ființă în timpul domniilor fanariote. Primul om care a bătut parul în mijlocul 

moșiei unde este astăzi vatra satului a fost Ion Rădeanu adus de greci de la Dagâța. De 

la numele acestuia și al altora, destui de mulți cu acest nume, se trage și denumirea 

localității. 

Întemeierea satului pe locuri mlăștinoase și abrupte a depins de boierii greci care 

aveau suprafețe imense de pământ în jurul satului. Din nevoia de brațe de muncă, 

boierii greci au populat moșia cu mai multe familii sărace cărora le‐a dat câte un petec 

de pământ pe care sa‐și facă un bordei cu condiția de a munci fără plata la moșie. Erau 

socotiți robi. Robia a ținut până în 1864 când s‐a făcut prima împroprietărire 

astfel:".celor cu două vite, li s‐au dat câte patru fălci, celor cu patru vite ‐ 6 fălci, iar 

pălmașilor doar două fălci cu condiția să nu fie înstrăinate și să poata fi luate de boieri 

în cazul în care împroprietăriții nu corespondeau cu.standardele boierești". 

Între anii 1864‐1890, moșia rămasă de la fanarioți era arendată boierilor autohtoni 

care‐și lucrau pământul cu cele 60 de familii de țărani. Moșul Vasile Loghin 

spunea:".comportările boierilor erau aspre și crude fată de țărani. Îi pedepseau, îi 

dădeau la judecată pe mâna vătavilor și logofeților care le aplicau pedeapsa cu 25 de 

bice cu 7 sfice cu plumb la capete până țâșnea sângele". 
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Oamenii din Rediu erau împărțiți în pălmași și podholnici. Pălmașii munceau pe 

moșie, iar podholnicii care aveau care cu boi cărau produse în porturile Galați și Brăila 

și se întorceau cu mărfuri din port. Alți podholnici transportau sare, păcură și gaz. 

Spune moș Gavril ca "pălmașilor  care  indrăzneau  să  fie  potrivnici  și  podholnicilor  

care  nu  veneau  la  timpul stabilit  de  boierul  Vidrascu,  li  se  aplica  butuc  de  lemn  

la  picior,coarne  de  bou  în  cap  ori erau inchiși în beci unde li se dădeau fum de 

ciocălăi.". Aceste fapte au dus, în 1891 la o răzvrătire a țăranilor din Rediu și 

Burienești fapt pentru care, în ajutorul lui Vidrascu, a fost adusa armata. În 1892 

boierul și armata părăsește moșia. Curtea a fost stricată și luată de oamenii din Sagna 

care au construit din ea biserica. Conacul s‐a transformat în școală. O parte  din  moșie  

a  fost  împartită  țăranilor  din  Rediu  și  alte  sate,  iar  restul  a  trecut  în "obștea  

Bîrei"  care  între  anii  1918‐1920  a  fost  iarași  împărțită.  Satului  Rediu  vechi  i  se 

alatura  și  SATUL  NOU  care  a  luat  ființă  în  1898  în  urma  Reformei  privind  

secularizarea pământurilor mănăstirești, sub numele de Principele Carol sau Carol II. 

Exista la Doljești o mănăstire  cu  sute  de  hectare  pământ  și‐n  urma  reformei,  

clacașii  au  primit  loturi  de folosință  pe  care,  pentru  a  și  le  păstra,  și‐au  construit  

case.  Așa  se  explica  de  ce  ulițele acestui sat sunt drepte și aliniate. Și pentru că 

micile loturi nu le puteau asigura existența țăranilor  cu  mulți  copii  (fiind  majoritatea  

catolici)  au  fost  nevoiți  și  ei  să  muncească  pe moșiile boierilor Lupașcu și 

Buzdugan. 

Așezat ca și Bîra pe un platou inalt, satul NEGREȘTI îsi are și el istoricul său. În 

1790 în locul actualei așezări se afla un schit de maici înspre pădure (odinioară codru 

secular), iar pe platoul ridicat în dreptul întretăierii liniei ferate Roman‐Buhăiești cu 

șoseaua Roman‐Bîra era târgul Negrești. Un incediu puternic a distrus târgul 

transformându‐l în ruine. Târgoveții mai înstăriți cu averile ce le scăpase de pârjol, au 

luat calea codrului, apoi s‐au  îndreptat  spre  Vaslui  unde  au  întemeiat,  se  zice,  
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actualul   Negresti‐Vaslui.   Restul târgoveților deveniți lipiți pământului în urma 

nenorocirii, au căutat scăpare la schit, la cele 7 maici care i‐a primit și i‐a ajutat sa‐și 

construiască case. Din cele șapte maici, cu timpul, au mai rămas trei, apoi una. 

Călugărița rămasă era blajina, oamenii o iubeau, iar după moartea acesteia, sătenii ca 

să‐i cinstească memoria, au botezat prin 1860 satul cu numele de Călugărița care 

intrase în componenta comunei Stănița până în deceniile din urma a sec. XX când a 

trecut la comuna Bîra. Din 1966 satul și‐a luat din nou denumirea de Negresti, în baza 

istoricului amintit. 

Mărturii arheologice 

 Situl arheologic din secolele XV – XVI ‐ ”Cetatea lui Ştefan cel Mare”; 

 Aşezare din prima epocă a fierului; 

 Aşezare cultura Cucuteni, la 3 km de Satu – Nou Rediu, pe şoseaua Iaşi – Roman, 

teren extravilan. 

Monumente istorice 

► Situl arheologic de la Rediu, punct "La Cetate" sat REDIU; comuna BIRA "La 

Cetate: NT‐I‐s‐B‐10532; 

► Cetate de pamant sat REDIU; comuna BIRA "La Cetate ‐ sec. XVIII: NT‐I‐m‐B‐ 

10532.01; 

► Asezare sat REDIU; comuna BIRA "La Cetate” sec. IV p. Chr.: NT‐I‐m‐B‐

10532.02; 

► Asezare sat REDIU; comuna BIRA "La Cetate” Hallstatt: NT‐I‐m‐B‐10532.03; 

► Asezare sat REDIU; comuna BIRA "La Cetate” Eneolitic, Cultura Cucuteni: NT‐I‐ 

m‐B‐10532.04; 

Sursa: LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015 - Județul Neamţ - 
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Situl arheologic de la Rediu, punct "La Cetate" 

Monumente: 

În comuna Bîra a fost construit după primul razboi mondial, un monument al 

eroilor cazuți în acest război. El se afla în centrul satului. Jur împrejur, pe plăcuțe, sunt 

scrise numele eroilor în numar de 66. La acest monument, anual se depun coroane de 

flori în memoriam. 

Pentru  eroii  din  cel  de‐al  doilea  război  mondial  sunt  două  monumente  mai  mici:  

unul  în fața     școlii     Rediu     II     construit     cu     ajutorul     Bisericii     catolice     

din     localitate. În anul 1992 la Negrești, în curtea Bisericii, s‐a construit de către 

primărie un monument în memoria și pentru cinstirea ostașului Nemesu Lica din 

această localitate căzut în Revoluția din 1989, la București. 
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3.3  Informații despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și fauna 
 

3.3.1 Relief 

 

Comuna  Bîra  este  situată  în  Podișul  Central  Moldovenesc,  mai  exact  Podișul  

Bârladului Superior și are o formă alungită de podiș deluros cu, coline și coaste 

despărțite între ele prin văi largi cu altitudine ce variază în medie de la 250 m la 300 

m. În vest relieful este alcatuit  din  suprafete  interfluviale  cu  aspect  larg  vălurit  

colinar  și  deluros  iar  în  est predomină relieful de acumulare cu trei terase ale râului 

Siret. 

Formele de relief dealuri molcome cultivate ( Romanului, Parlita, Morii, Fasa 

Mare, Fasa Mica, Inarie, Cireșului, Podiș, la Steag, La Cetate, Molopsire, la Inarie), 

sub forma de pășuni (Cier, pe Coasta, Trancalau, Balomiresti, Negri), acoperite de 

păduri (Bîrei, Steagului și Durdur), alternând cu șesuri largi și văi arabile ori acoperite 

cu fânațuri (șesul Bîrei, valea Prisacii, după Vie, la Arie, în Gropana, în Budăi). 

 

3.3.2 Clima 

 

  Arealul  comunei  Bîra,  situat  la  cca.  6  km  est  de  valea  Siretului  și  la  66  

km  este  de municipiul Piatra Neamț, reședinta  județului și  margine a Carpaților 

Orientali, întrunește calitățile  celei  temperat‐continentale  de  silvostepa,  cu  ierni  

reci  și  veri  calde,  dar  cu microclimat local specific ce se manifestă la sfârșitul 

toamnelor și pe timpul iernilor cu 2‐3° mai  scăzute  față  de  teritoriul  comunelor  

învecinate,  cu  lapovițe  și  ninsori  mai  timpurii. Copacii  înfloresc  mai  tarziu,  aerul  

este  mai  ”tare”,  iar  la  începutul  primăverii  zăpada persistă  mai  mult  pe  dealuri.  

Explicația  ar  consta  în  specificul  circulatței  maselor  de  aer între  delurile  comunei  

la  limita  Podișului  Bîrladului  cu  valea  Siretului.   
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Așezarea  în  fața Carpaților Orientali face ca iarna regiunea să fie acoperită de 

masele de aer rece ale anticiclonului continental, iar vara de aerul cald și uscat din sud, 

conferind climei un caracter continental mai accentuat. Teritoriul comunei este deci o 

zona de podiș larg deschisă circulatiei maselor de aer din est și cu potențial de energie 

eoliaă pe seama intensificării vânturilor. 

 

 3.3.4 Rețea hidrografică 

Teritoriul comunei aparține de bazinul hidrografic al râului Siret. Rețeaua apelor 

de suprafață este completată de pârâie cu apă permanentă și câteva iazuri mici. Nivelul 

apei freatice se găsește la 6 – 10 m adâncime chiar și în dealurile cele mai înalte 

ușurând astfel alimentarea cu apă potabilă a populației prin fântâni. Comuna este udată 

de apele paraului Albuia. Aceasta se formeaza din însumarea pârâielor sau gârlelor care 

se adună în șesul Bîra și se varsă în Siret în apropierea localității Doljești. Denumirea 

de Albuia se referă la cursul de apa care trece printre platoul Bîra, inclusiv scurgerea 

din iazul Oțeleni și se varsă apoi în Siret. Cea mai mare parte a anului pârâul este 

aproape secat, dar când plouă abundent acesta iese din albie și inundă ogoarele 

oamenilor. Ploile torențiale desfașoară o acțiune de eroziune puternică creând pe unele 

coaste degradări de teren, râpe și ogașe. 

Resurse hidrologice: izvoarele Rediu, Brăileanu și pârâul Albuia. 
 

 

3.3.5 Flora și fauna 

Din punct de vedere al vegetației ierburile specifice sunt cele de silvostepă, variate 

și cu valoare nutritiva, arbori și plante cultivate. În pâlcurile de padure se găsesc 

carpenul, teiul, frasinul, stejarul, salcâmul, arțarul, plopul, fagul, jugastrul. Principalele 

plante cultivate sunt cerealele și plantele tehnice și furajere. Cu întinderi reduse 

întâlnim însă și ceva vii și pomi fructiferi. 
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Mamiferele ca mistrețul, vulpea, lupul, căprioara, iepurele și păsari ca graurul, 

coțofana, potârnichea, rândunica, cucul, mierla, bufnița, cioara, ciocănitoarea, pupăza 

alcătuiesc fauna arealului comunei. De asemenea, prin ierburi și tufisuri, dar și în 

pământ viețuiesc numeroase insecte, șopârle verzi și cafenii, șerpi de mici dimensiuni, 

șoareci, șobolani, cârtițe, popândăi. 

 

3.4 Informații privind populația, piața muncii la nivelul comunei, 

condiții de locuit 
 

 

La 20 octombrie 2011 populația stabilă a Romaniei era de 20.121.641 persoane, 

din care 10.333.064 femei (51,4%). Față de situația existentă la recensământul anterior, 

populația stabilă a scăzut cu 1.559,3 mii persoane (din care, 779,2 mii femei), în 

principal din cauza migrației externe. 

La 1 ianuarie 2018  populaţia după domiciliu a scăzut la 22. 194.000 de 

persoane, cu 0,2% mai mică faţă de 1 ianuarie 2017 - conform ultimelor date ale 

Institutului Național de Statistică (INS). Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt 

majoritare: 56,4%, respectiv 51,2%. 
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Fenomenul de îmbătrânire demografică s‐a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi 

peste, depăşind  cu  350.000 persoane populaţia tânără de 0‐14 ani 

(3614  mii  faţă  de  3264  mii persoane), conform ultimelor date INS. La 1 ianuarie 2018, 

populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12508 mii persoane, în scădere cu 

0,1% faţă de 1 ianuarie 2017. Populaţia feminină la 1 ianuarie 2018 a fost de 11358 mii 

persoane, în scădere cu 0,2% faţă de aceeaşi  dată a anului precedent. Procesul de 

îmbătrânire demografică s‐a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2017, remarcându‐se 

o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0‐14 an) şi o creştere de 0,3  puncte 

procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). 

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 107,9 (la1 

ianuarie  2017) la 110,7 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2018). 

Vârsta medie populaţiei a fost de 41,3 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2017. 

Vârsta mediană a fost de 41,2 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2017. 

 La 1 ianuarie 2018 cea mai  mare  pondere  în  totalul  populaţiei  o deţinea grupa de 

vârstă 45‐49 ani (8,6%). La masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 8,8%, iar 

la feminin de 8,3%. Ponderea grupei de 0‐4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a 
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grupei de 5‐9 ani  (5,0%) şi a celei de 10‐14 ani (5,1%). 

Judeţul NEAMŢ se situează în Regiunea Nord-Est alături de judeţele: Bacău, Botoşani, 

Iaşi, Suceava şi Vaslui. 

 ✓ Judeţul NEAMŢ este situat în partea central-estică a României şi se suprapune, 

parţial, Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldovei şi Podişului Moldovenesc.  

✓ Suprafaţa totală a teritoriului este de 5897 km2 .  

✓ Vecinii: judeţul Suceava, la nord; judeţele Vaslui şi Iaşi, la est; judeţul Bacău, la 

sud; judeţul Harghita, la vest.  

✓ Principalele unităţi de relief sunt dispuse în trepte cu înălţimi ce descresc de la vest 

spre est. Munţii constituie principala unitate de relief (51% din suprafaţa judeţului). 

Unitatea subcarpatică, situată la est de aria montană, cuprinde depresiunile Neamţ, 

Cracău-Bistriţa şi o parte din depresiunea Tazlău. Unitatea de podiş apare distinct la est 

de Subcarpaţi.  

✓ Reţeaua hidrografică, formată în majoritate din râuri cu izvoare în munţi, ajunge 

prin cei doi colectori importanţi (Moldova, Bistriţa) în Siret. În regimul de alimentare, 

apele subterane au o pondere de 15-30%, iar cele din topirea zăpezii între 30-40%.  

✓ Lacurile sunt, în întregime, artificiale, fiind amenajate în scopuri complexe: 

hidroenergetice, atenuarea viiturilor, irigaţii, piscicultură, rezervă de apă, agrement.  

✓ Subsolul teritoriului judeţului NEAMŢ dispune de însemnate rezerve minerale, cum 

ar fi: sulfuri polimetalice, combustibili minerali, şisturi bituminoase, sare gemă şi săruri 

de potasiu, ape minerale sulfuroase şi carbogazoase, pietrişuri etc.  

✓ Reşedinţa judeţului NEAMŢ: Municipiul PIATRA NEAMŢ, situat la o altitudine 

medie de 345 m.  

✓ Oraşele principale: Piatra Neamţ, Roman, Tîrgu Neamţ. 
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Conform ultimului Recensămînt realizat în anul 2011 populația Județului Neamț este 

de 470766 locuitori. Conform Anuarului statistic al județului Neamț din anul 2018 

populația rezidentă era de 449399 persoane în anul 2017 din care 221802 persoane de 

sex masculin și 227597 persoane de sex feminin. 

 

 

 

3.4.1 Populația și date demografice 

 

Conform Anuarului statistic al județului Neamț din anul 2018 populația comunei 

Bîra era de 1986 locuitori din care 1017 persoane de sex masculin și 969 persoane de 

sex feminin. 

Conform informațiilor furnizate de comuna Bîra la rândul ei preluate de la 

Directia Regională de Statistică Neamț: 

-  în anul 2018 populația totală a comunei era de 1993 din care 1018 persoane 

de sex masculin și 975 persoane de sex feminin; 

- în anul 2019 populația totală a comunei era de 1986 din care 1014 persoane 

de sex masculin și 972 persoane de sex feminin; 
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- în anul 2020 populația totală a comunei era de 1981 din care 1008 persoane 

de sex masculin și 973 persoane de sex feminin; 

Având în vedere că prezenta strategie se elaborează în anul 2020 ne vom raporta 

la informațiile transmise de comuna Bîra privind anul 2019. Aceste date au fost 

furnizate de Direcția Regională de Statistică Neamț la solicitarea beneficiarului 

(comuna Bîra). 

Astfel reprezentăm mai jos grafic populația comunei Bîra dupa sex: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Populatia stabila pe grupe de varsta a comunei Bîra la 01 iulie 2019 este urmatoarea : 

Vârsta 0-4 ani 5-14 

ani 

15-19 

ani 

20-44 

ani 

45-59 

ani 

60-69 

ani 

>70 

ani 

Total 

număr 

persoane 

104 258 143 691 

 

398 157 225 

Persoane de 

sex 

masculin 

50 123 78 385 218 77 77 

Persoane de 

sex feminin 

54 135 65 306 180 

 

80 

 

148 

  

51% 

49% 

Populatia comunei Bîra 

Barbati

Femei
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Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bîra era 1.680 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

1.873 de locuitori. La 01 iulie 2018 populația era de 1992 locuitori, la 01 iulie 2019 era 

de 1976 iar la 01 ianuarie 2020 era de 1981 locuitori. 
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3.4.2 Piața muncii la nivelul comunei 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, populaţia rezidentă 

a României este de 19.52 milioane persoane. Potrivit Balanţei Forţei de Muncă la 1 

ianuarie 2018, populaţia activă civilă era de 8717.9 mii persoane, reprezentând 44.7% 

din populaţia rezidentă a ţării. Din totalul persoanelor active, 54.7% erau de sex 

masculin, iar 45.3%  erau de sex feminin. Populaţia ocupată civilă era de 8366.8 mii 

persoane, din care salariaţi 5362.3 mii persoane. Cei mai mulţi salariaţi lucrau în 

sectorul serviciilor (3333.5 mii persoane) iar în industrie şi construcţii erau ocupate 

1900.2 mii persoane. În agricultură, silvicultură şi piscicultură erau ocupate 128.6  mii 

persoane. În 2018, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 

64.8%  având valori mai ridicate pentru bărbaţi  (73.2% faţă de 56.2% pentru femei).  

La nivelul comunei Bîra în anul 2018 au fost un număr de 83 persoane salariate după 

cum urmează: 

 

Categorii socio-profesionale 

 

Nr. 

persoane 

Salariați în Agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe 

48 

Salariați în Lucrări speciale de construcţii 3 

Salariati în Comerţ cu ridicata 2 

Salariați în Comerţ cu amănuntul 28 

Salariați în Activităţi referitoare la 

sănătatea umană 

2 

Salariați în învățământ 13 

Total 83 
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3.4.3 Condiții de locuit  

 

Fondul de locuințe pe întreaga comună este în general în stare fizică medie 

totalizând un număr de 805 locuințe conform informațiilor furnizate de UAT Bîra. 

Locuințele sunt pe o structură din caramidă 65 % și lemn și chirpici 35%, în proporție 

de 90% cu parter și 10% cu parter + mansarda sau P+1 etaj. 

În ultimii ani s-a remarcat o tendință de îmbunătățire a confortului la locuințele 

nou construite, cladirile fiind realizate din zidarie caramidă cu stâlpișori din beton 

armat.  Numarul mediu de camere intr-o locuinta este de 2 cu o suprafata locuibila de 

aprox 35- 60 mp și un numar mediu de persoane de 3. 
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Tipologia gospodăriilor: 

Nr. total  

De 

gospodării 

Număr de gospodarii după forma de proprietate 

Proprietate 

privata 

Proprietate 

publica 

ale 

cultelor 

alte forme 

975 919 - 4 52 

 

Starea fizica a constructiilor(%)  

 buna  50 %; 

 medie 25%; 

 rea 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna dispune de telefonie fixa și internet,  de telefonie mobila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

25% 

25% 

bună medie rea



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

57 
 
 

 

3.5 Infrastructura educațională de la nivelul comunei, cultura și arta 
 

 

3.5.1 Educația 

 

Unul din factorii esențiali în dezvoltarea unei comunități rurale este reprezentat 

de capitalul uman. Dezvoltarea rurală durabilă depinde de nivelul educației populației. 

Nivelul scazut de instruire se reflectă în calitatea forței de munca din mediul 

rural, fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din aceasta zona.  

Referitor la infrastructura școlară există discrepanțe evidente, calitatea educației 

este redusă pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii educaționale, iar pe de 

alta parte din cauza nivelului de pregătire/experiență al profesorilor. 

Infrastructura și facilitățile aferente educației și formării profesionale constituie 

instrumente importante pentru conversia forței de muncă agricole în forța de muncă 

non-agricolă în vederea diversificării economiei rurale. 

Unitățile de învățământ din spatiul rural, reprezentate de grădinițe, unități 

primare și gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce priveste materialul tehnic și didactic. 

Școlile din spatiu rural sunt insuficient dotate din punctul de vedere al 

Tehnologiei IT. De asemenea o altă problemă importantă o constituie dificultatea de a 

atrage personal calificat în zonele rurale. 

World Vision România a identificat 5 soluții care ar reduce decalajele rural-urban la 

nivelul școlilor. Programele „Școală dupa Școală”, formarea constantă a profesorilor, 

educația parentală, digitalizarea școlilor și dezvoltarea infrastructurii sunt direcțiile 

principale spre care ar trebui să se îndrepte deopotrivă eforturile și finanțările. 

Prima școală în comună se menționeaza a fi fost în satul Călugărița (Negrești) în 

1872 care a funcționat până în 1893 cand copii din această localitate au inceput să 

frecventeze cursurile Școlii rurale mixte din Tg. Bira care s-a înființat la 15 oct. 1990.  
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Școala din Bîra a funcționat între anii 1890-1910 în local închiriat, impropriu, în 

casa de țara, pe ulița Centrul vechi al satului. Primul învatator Antonie Mureșanu vine 

din comuna Sarmasu, jud,Tulcea și funcționeaza la școală până în 1914. El participă la 

razboi și familia sa se refugiază în Transilvania. După razboi nu mai revine, însă cât a 

fost dascăl la școala Bîra, dupa amintirile bunicilor și din documentele arhivei școlii, a 

fost un mare patriot, un bun gospodar. El a locuit în sat, în locuința școlii vechi, a 

militat pentru construcția localului acestei scoli și a locuinței dirigintelui, pentru lotul 

scolar, cu memorii nenumărate la autoritațile locale de județ și la ministru. Era model 

în sat, crescător de animale și agricultor asa cum se impunea pe-atunci, prin statut, 

fiecărui dascăl. 

Școala veche este construită în 1910. Ea cuprinde 2 Sali de clasă, o cancelarie, 4 

camere pentru locuința directorului; e construită din caramidă și acoperită cu tablă. Din 

corespondența vremii, aflăm că școala avea 3ha pământ arabil la punctul numit ‘Dealul 

Brăileanu”, teren calitatea a-III-a., 250mp este impropriu culturii, un grajd clădit din 

nuiele și lut, acoperit cu paie. Se poate adăposti o singura vită, din grajdi s-a facut un 

cotet de păsări, s-a construit un beci.” Grajdiul, astăzi, este magazie pentru lemne, iar 

beciul o ruină”, marturie. 

 

Infrastructura de educație din comuna Bîra se bazează pe urmatoarele unități școlare 

funcționale : 

 Școala Gimnazială ”Antonie Muresianu” Bîra; 

 Scoala Primară nr. 2 Rediu; 

În ambele școli există grădiniță funcțională.  
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În scolile din comuna Bîra în anul școlar 2019-2020 a fost un colectiv de 215 elevi și 

prescolari deservit de 21 cadre didactice repartizate astfel: 

 Școala Gimnazială ”Antonie Muresianu” Bîra: 

- 20 preșcolari; 

- 61 elevi învățământ primar; 

- 66 elevi învățământ gimnazial; 

- 17 cadre didactice – 1 educator, 3 învățători, 13 profesori; 

 Scoala Primară nr. 2 Rediu: 

- 34 preșcolari; 

- 34 elevi învățământ primar; 

- 4 cadre didactice – 2 educatori și 2 învățători. 

 În scoala din Bîra  exista laborator de biologie, chimie,  IT însă acestea au dotări 

uzate fizic și moral. La Scoala Gimanzială ”Antonie Mureșanu” Bîra este sală de sport 

și miniteren de fotbal. 

Mobilierul existent în școli este vechi și uzat. 

 Școala Gimnazială ”Antonie Muresianu” Bîra cuprinde : 

- 8 sali de clasa,  

- un laborator,  

- 1 sala gimnastica,  

- 1 gradinita,  

- 1 cabinet CDI  

- 1 atelier,  

- 1 biblioteca,  

- 3 cabinete (cancelarie, secretariat, birou director.). 

 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

60 
 
 

 Școala Primară nr. 2 Rediu cuprinde: 

-  2 Sali de clasa, 

-  cancelarie  

- 2 săli de grădiniţă. 

Dotări IT: 

 Școala Gimnazială ”Antonie Muresianu” Bîra: 

- 5 PC 

- 2 laptop-uri 

- 1 imprimantă multifuncțională 

- 2 TV Smart. 

 Școala Primară nr. 2 Rediu: 

- 2 TV Smart 

- 1 PC 

- 1 laptop 

- 2 imprimante. 

 

Pentru transportul elevilor este un singur microbuz pe toată raza comunei Bîra. 
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La data întocmirii strategiei (iunie 2020)  exista în derulare un proiect pentru 

reabilitarea școlii din satul Bîra și pentru înființare teren de sport în sat Bîra: 

 „REABILITARE ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII- CORP C, SAT BÎRA, 

COMUNA BÎRA, JUDEȚUL NEAMȚ” 

Denumire program 

finanțare: 

Programul National de Dezvoltare Locală  

OG 28/2013  

Amplasament Sat Bîra  

Obiective proiect: Reabilitare unitati de invațământ 

Stadiu proiect: Realizat 98% 

Perioada derulare proiect: 10.11.2017- 10.06.2020 

 

" INFIINTARE SPATIU PUBLIC DE RECREERE – TEREN DE SPORT IN 

SAT BIRA, COMUNA BIRA, JUDETUL NEAMT” 

Denumire program 

finanțare: 

LEADER, SUBMĂSURA 19.2, M 3.2 prin 

GALPNB 

Amplasament Sat Bîra  

Obiective proiect: Dezvoltarea satelor 

Tip de investiție: Construire miniteren de sport 

Stadiu proiect: Realizat 95 % 

Perioada derulare proiect: 25.10.2018- 25.10..2020 
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3.5.2 Cultura și arta 

 

 În ultimii ani s-a constatat o continuă degradare a mediului cultural al României 

pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului 

public, cât și din partea finantatorilor privați. 

 În majoritatea zonelor rurale, situația mediului cultural este critică. Căminele 

culturale deși beneficiaza de un sediu propriu, fie nu sunt dotate corespunzator, fie și-

au încetat activitatea și servesc altor destinații, fie se află într-o stare avansată de 

degradare. 

 În comuna Bîra există 1 cămin cultural în sat Bîra. Căminul cultural din satul 

Bîra a fost modernizat în perioada 2014-2015 în cadrul proiectului: 

„MODERNIZARE  CĂMIN CULTURAL „ 

Denumire program 

finanțare: 
LEADER,MĂSURA 41.322 prin GALPNB 

Amplasament Satul Bîra 

Obiective proiect: Renovarea ,dezvoltarea satelor 

Stadiu proiect: finalizat 

Perioada derulare proiect: 20.10.2014- 11.12.2015 

 

De asemenea în cadrul Căminului Cultural Bîra există Centrul Multifuncțional care a 

fost dotat prin intermediul proiectului: 

 “DOTAREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL (CAMIN 

CULTURAL SI CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE SI PETRECERE 

A TIMPULUI LIBER) DIN SAT BIRA, COMUNA BIRA, JUDETUL 

NEAMT”, 

Denumire program 

finanțare: 

LEADER, SUBMĂSURA 19.2, M 3.2 prin 

GALPNB 

Amplasament Sat Bîra  

Obiective proiect: Dotare centru multifunctional 

Stadiu proiect: Finalizat 

Perioada derulare proiect: 25.10.2018- 25.10.2020 
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În domeniul culturii, infrastructura comunei Bîra constă în: 

 4 Biserici ortodoxe; 

 1 Biserica catolica; 

 1 Biblioteca comunala; 

 1 Muzeu etnofolcloric. 

În comuna Bîra, predomină cultul religios romano - catolic. Acest cult este 

reprezentat de Biserica Catolică „Sfânta Fecioara Maria Indurerată” cu hramul pe 14 

septembrie. 

De asemenea, sunt și credincioși ce apartin cultului ortodox. Acest cult este 

reprezentat de 4 biserici: 

 Biserica din satul Rediu cu Hramul ”Mihail și Gavril ”, pe 8 Noiembrie,  

 Biserica ortodoxă (Satul Nou) cu Hramul ”Sf. Ioan Gura de aur”, pe data de 13 

noiembrie; 

 Biserica din Negresti cu Hramul ”Sf. Maria”‐ 8 septembrie  

 Biserica din  Bira, cu Hramul imparatilor ”Constantin și Elena”‐ 21 mai. 
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Biserica catolică din Bîra 

 

 

 

Prima bibliotecă în comuna Bira s‐a înfiintțat în 1901 în cadrul școlii Rurale 

Mixte prin contribuția învățătorului A. Muresanu cu 130 volume. 

În 1959 când ia ființă Căminul Cultural, pentru prima data apare denumirea de 

Bibliotecă sătească.  A  avut  ca  bibliotecari  pe  Manganopol  Grigore,  Nadejde  
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Elena,  Fotea  Elena, Samson   Ghe.,   Asavei   Vasile,   Jandarmu(Nebunu)   Elena.   

Din   1990   biblioteca este reprezentată de bibliotecara Mimi Gherasim. 

Între anii 1990 ‐2008 au intrat în bibliotecă 3039 volume și s‐au difuzat 366.191. În 

această perioadă au fost casate 4755 VOLUME cu uzura fizică și morală. Astăzi în 

bibliotecă sunt un numar de 8898 volume și 461 cititori. 

Biblioteca este dotată cu 1 calculator cu imprimantă şi 1 copiator. Este conectată la 

internet pentru a satisface cerințele de informare electronică ale comunității. 

Este   de   remarcat   contribuția,   prin   donație,   a   Bibliotecii   Nationale   prin   

Biblioteca Județeană  Neamț,  de  la  fundația  „G.T.Kirileanu”,  a  doamnei  

Alexandrina  Ciuhureanu‐ Dabija  și  nu  mai  puțin  a  domnului  Gherasim  

Costel‐Ovidiu  care  a  donat  din  biblioteca proprie un număr de 203 volume. 

Biblioteca oferă serviciu gratuit și calificat de informare și documentare din toate 

domeniile de cunoaștere și activitate pentru copii, adolescenți și adulți atât prin 

împrumut la domiciliu cât și prin studiu în sala de lectură. 

Muzeul etnofolcloric din comuna Bira a fost înființat în anul 2007 cu ajutorul 

elevilor și al sătenilor care au donat aproximativ 300 de exponate, unele cu o vechime 

chiar și de 350 de ani. Principalele categorii de exponate sunt: costume populare, 

țesături, unelte meștesugărești, unelte agricole, ceramică. 

 

Monumente istorice (înscrise oficial) 

 Situl arheologic de la Rediu, punct "La Cetate" sat REDIU; 

comuna BIRA "La Cetate: NT‐I‐s‐B‐10532; 

 Cetate de pamant sat REDIU; comuna BÎRA "La Cetate ‐ sec. 

XVIII: NT‐I‐m‐B‐ 10532.01; 

 Asezare sat REDIU; comuna BÎRA "La Cetate” sec. IV p. Chr.: NT‐I‐m‐B‐

10532.02; 
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 Asezare sat REDIU; comuna BÎRA "La Cetate” Hallstatt: NT‐I‐m‐B‐

10532.03; 

 Asezare sat REDIU; comuna BÎRA "La Cetate” Eneolitic, Cultura 

Cucuteni: NT‐I‐m‐B‐ 10532.04; 

 

Alte monumente: 

 Monumentul eroilor din primul razboi mondial (în centrul satului Bîra) 

 Un monument al eroilor din cel de‐al II‐lea razboi mondial, în fața scolii din 

Rediu 

  Monumentul ostasului Nemescu Lica, căzut în Revolutia din 1989 

(Negrești ‐ în curtea Bisericii) 

Cu rădăcini străvechi în istoria pământului românesc, arta ceramicii se practică 

și astăzi în satul Negrești. Din mainile acestor meșteri olari, pleacă în toata țara 

strachini, talere cu buze inalte, ulcioare pentru apă, oale pentru tinut laptele, oloaie 

pentru sarmale, vase pentru flori, cești de ceai și cafea, figurine mici.Toate acestea 

sunt lucrate din ceramică neagră și rosie. 

În arta fierului batut în comună se menționează prelucrarea fierului pentru a 

împlini diferite nevoi ale vieții locuitorilor în cadrul diferitelor munci agricole sau 

meșteșugărești: cuiul de fier, crucile de fier, secure, coase, seceri, barzi, potcoave, 

etc. Cum am amintit inainte, o tradție a vieții locuitorilor de pe aceste meleaguri este 

prelucrarea lemnului. 

Ca tradiție, rămân și împletiturile din nuiele (coșuri, cosarci, garduri) din papura 

și stuf (papornite, panere), din foi de porumb (stergatoare, cosuri) și paie (palarii), 

însă în numar foarte redus. 
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De asemenea foarte raspandite sunt țesăturile de interior (scoarte, covoare) la 

război în  4 și 16 ite (toale, covoare și cuverturi) în general din lână, dar și din fir 

PNA și melană. Țolul de codițe, deasemeni continuă să se țese. 

O adevarată artă este și cusutul plapumelor de către "mesterele" din Rediu și 

Negrești. 

Nu mai puțin, aproape în fiecare casa, se lucrează (sau cel putin exista) ștergare 

țesute din bumbac și decorate cu motive naționale pe margine, fețe de masă cusute, 

cearceafuri, mileuri, toate cusute de mână cu motive florale, râuri, figuri geometrice 

într‐o cromatică variată (totuși predomină roșu și negru) sau în ultimul timp, mai 

modern, s‐a raspandit printre gospodine îndeletnicitul lucrării cu andrele, iglite sau 

cârligul a macrameului cu aceleași motive ce‐și au radacinile în adâncul trecutului 

românesc. 

Obiceiurile și manifestările culturale tradiționale n‐au dispărut chiar dacă și 

pentru acestea interesul e din ce în ce mai mic. 

Se pastrează încă obiceiurile de:  

 La Craciun: colindul (în ajun) și Steaua(a doua zi) 

 La Anul Nou: Mersul cu:"Plugușorul", "Capra mare",  "Capra  

gheboasa",  "Jianul",  "Banda lui Bujor" (in fiecare an cu alti artisti), 

"Calutul", "Ursul", "Cerbul" ‐ în ajun, iar a doua zi semănatul și sorcova. 

 La Sf. Andrei ‐ se fac focuri pentru îndepartarea strigoilor, se ung ușile 

și ferestrele cu usturoi în același scop; 

 La Sf. Gheorghe ‐ bătaia cu urzici. 

 La Duminica Mare ‐ teiul la porți și la uși. 
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 3.6 Infrastructura de sanatate și servicii sociale                                           
 

3.6.1  Sanatate și servicii medicale 

 

Reţeaua unităţilor sanitare s-a dezvoltat în principal în mediul urban pe parcursul 

anului 2019, la oraşe regăsindu-se 91,3% din numărul total de spitale şi unităţi 

asimilate, potrivit publicaţiei “Activitatea unităţilor sanitare” elaborată de Institutul 

Naţional de Statistică (INS). 

În mediul rural, asistenţa medicală primară a fost asigurată de 40,3% dintre 

cabinetele independente de medicină de familie. Totodată, 60 de spitale şi alte unităţi 

medicale asimilate spitalelor în structura cărora s-au regăsit 24 de ambulatorii de spital, 

un număr de 8 ambulatorii de specialitate, 4 centre de diagnostic şi tratament, unul din 

cele două sanatorii de neuropsihiatrie au oferit asistenţă medicală de specialitate în 

mediul rural. 
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Primul contact al pacienţilor cu sistemul sanitar se realizează la cabinetul 

medicului de familie. Reţeaua de cabinete independente de medicină de familie 

includea, în anul 2018, cele mai multe cabinete în regiunile Nord-Est (1614 cabinete), 

Bucureşti-Ilfov (1553 cabinete) şi Sud-Muntenia (1486 cabinete), iar cele mai puţine în 

regiunea Sud-Est (1160 cabinete) şi Vest (1150 cabinete). 

Infrastructura de sănatate din comuna Bîra este insuficient dezvoltată. Pe raza 

comunei exista două cabinete medicale în sat Bîra care sunt deservite de 2 medici și 2 

asistenți medicali. Pentru probleme mai grave populația este obligată să se deplaseze în 

alte localități. Cabinetele medicale trebuie reabilitate și dotate pentru a îndeplini 

standardele necesare autorizărilor, inclusiv facilitățile legate de utilități. De asemenea 

sunt necesare cabinete medicale în satele unde nu există. În comună există o farmacie 

în satul Bîra – proprietate privată. 

În comuna Bîra este un dispensar veterinar deservit de către un medic veterinar și 1 

tehnician. 

 

3.6.2. Asistenta sociala 

 

În comuna Bîra exista urmatoarea situație privind asistența socială: 

 120 anchete sociale pentru acordarea de beneficii 

sociale(VMG;ASF;AÎ;TSG) 

 50 anchete sociale pentru încadrare  în grad de handicap în grad de handicap 

adulti și minori 

 20 anchete sociale pentru actiuni la instanță 

 1 asistent maternal 

 10 asistenti personali  

 Indemnizatii pers cu handicap grav 
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3.7 Contextul socio-economic 
 

Context general  socio-economic 

 

România se bucură de un potențial de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o 

suprafață totală de 238 mii km
2
 și o populație de peste 21 milioane de locuitori, 

România, este ca mărime, cel de-al doilea nou stat-membru al Uniunii Europene, după 

Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafața totală a Uniunii Europene și 4% din populația 

acesteia. Investițiile și competitivitatea din România constituie încă elemente care 

trebuie îmbunătățite, pentru a se reuși o accelerare a creșterii economice și asigurarea 

unei convergențe a veniturilor cu cele din UE. În anul 2005, România deținea mai puțin 

de 1% din PIB-ul Comunității Europene, înregistrând o creștere rapidă a PIB-ului pe 

cap de locuitor, dar rămânând la 34% din media Uniunii celor 25 (INS - Anuarul 

Statistic al României, 2006). Aceste discrepanțe sunt în curs de diminuare, în urma 

integrării în Uniunea Europeană. Economia românească se dezvoltă într-un ritm rapid, 

comparativ cu economia din UE, iar nivelul PIB începe să crească. După înregistrarea 

unui declin important, către sfârșitul anilor 1990, economia românească și-a reluat 

creșterea începând cu anul 2000 și a înregistrat o rată anuală medie de creștere de 5%. 

Modelul de creștere economică al României, bazat pe cheltuielile 

consumatorilor, afectează capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din 

UE. Reducerea cu aproape jumătate a creșterii PIB-ului în 2018, cauzată în mare parte 

de o încetinire a cheltuielilor consumatorilor, a scos în evidență limitele modelului de 

creștere economică al României. Creșterea puternică a salariilor, scăderea forței de 

muncă și lipsa de personal calificat riscă să submineze capacitatea României de a 

concura pe plan internațional. În plus, încrederea investitorilor este erodată de 

instabilitatea legislativă persistentă, de imprevizibilitatea procesului decizional, de 
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calitatea instituțională scăzută și de slăbirea continuă a luptei împotriva corupției. 

Ratele inegalităților și sărăciei rămân ridicate, iar disparitățile regionale sunt din ce în 

ce mai mari. Asigurarea continuității cu reformele anterioare și trecerea la un model de 

creștere bazat pe investiții ar putea să înscrie economia pe o traiectorie sustenabilă 

către convergența cu nivelul de trai din UE și să contribuie la reducerea inegalității (1 ). 

În ciuda încetinirii semnificative înregistrate în 2018, creșterea rămâne solidă. După ce 

s-a situat la 7 % în 2017, în 2018 creșterea PIB-ului real (ajustată cu inflația) a 

încetinit, ajungând la o valoare estimată de 4 %. Un nivel mai ridicat al inflației a 

afectat venitul disponibil și cheltuielile consumatorilor, principalul motor al creșterii 

economice. Creșterea puternică a importurilor de bunuri de consum, care au depășit 

exporturile, a dus la accentuarea deficitului de cont curent al României. 

Piața forței de muncă este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari. Cea mai 

redusă rată a șomajului din ultimii zece ani (3,8 %), scăderea forței de muncă și o lipsă 

persistentă de personal calificat au condus la o ocupare aproape integrală a forței de 

muncă în România, ceea ce îngreunează procesul de recrutare și determină creșterea 

salariilor. Remunerațiile salariaților sunt mici comparativ cu media UE, dar majorarea 

puternică a acestora începând cu anul 2016, susținută și de creșterile salariului minim și 

ale salariilor din sectorul public, riscă să exercite presiuni asupra competitivității dacă 

nu va fi însoțită de măsuri corespunzătoare de impulsionare a productivității. Deficitul 

public a crescut, în special ca urmare a cheltuielilor cu salariile și a reducerilor fiscale. 

Cotele de impozitare au fost reduse în mod repetat, în timp ce salariile din sectorul 

public au crescut semnificativ din 2015 până în prezent și se prevede să mai fie 

majorate. În același timp, investițiile publice au scăzut în 2017 la cel mai redus nivel 

din perioada ulterioară aderării la UE și se preconizează că nu se vor redresa decât într-

un ritm lent. Prin urmare, deficitul public a crescut semnificativ începând cu 2015 și se 
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estimează că va depăși plafonul de 3 % din PIB impus de Pactul de stabilitate și de 

creștere, una dintre cauze fiind majorarea pensiilor.  

Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se îmbunătățească, pe 

fondul unei creșteri economice solide. Rata de activitate a crescut la 72,3 % în 2017, 

depășind nivelul înregistrat înainte de criză, de 68,7 %. În decembrie 2018, rata 

șomajului a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu (3,8 %) (graficul 1.8). 

Cu toate acestea, reducerea forței de muncă în contextul unei situații demografice 

nefavorabile reprezintă un obstacol pentru societăți în ceea ce privește ocuparea 

locurilor de muncă vacante și găsirea competențelor relevante pe piața forței de muncă. 

Acest lucru ar putea limita creșterea potențială a PIB-ului. Piața forței de muncă este în 

continuare caracterizată de un dialog social insuficient, cu o implicare foarte limitată a 

partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor. 

 

3.7.1 Agricultura și cresterea animalelor 

 

Agricultura este un sector de importanță majoră în România însă aceasta prezintă 

discrepanțe semnificative față de UE în materie de productivitate a sectorului agricol. 

Subdezvoltarea agriculturii din România este cauzată în principal de alocarea redusă de 

capital pentru investiții și exploatare.  

Agricultura reprezintă un sector de primă importanță în România, luând în 

considerare contribuția pe care o are în economia națională și rolul social vital. 

Agricultura a jucat dintotdeauna un rol important pentru economia României, însă în 

ultimii ani contribuția agriculturii la Produsul Intern Brut  a scăzut, din lipsa 

investițiilor în acest sector. 

România are o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, dintre care doar 

zece milioane sunt ocupate cu terenuri arabile. După o evaluare făcută în noiembrie 

2008, aproximativ 6,8 milioane de hectare agricole nu sunt lucrate. Valoarea producției 
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agricole din România a fost de 64,4 miliarde lei în anul 2010. Producția vegetală a fost 

în valoare de 43,4 miliarde lei (67,5%), cea animală de 20,4 miliarde lei (31,6%), iar 

serviciile agricole s-au cifrat la 557,2 milioane lei (0,9%). În anul 2009, valoarea totală 

a producției agricole a fost de 59,9 miliarde lei (scădere), și de 66,9 miliarde lei în 2008 

(creștere 40%)
[
 

În anul 2013, agricultura a adus 18,5 miliarde de euro în economie, acesta fiind 

cel mai bun rezultat din istorie. 

În anul 2009, România a exportat produse agroalimentare în valoare de 2,1 

miliarde de euro și a importat de 3,4 miliarde de euro. În anul 2010, România a avut un 

deficit extern de peste 700 de milioane de euro la importurile și exporturile de produse 

agricole. În anul 2011, România a exportat produse agroalimentare în valoare de 2,9 

miliarde de euro și a importat de 3,7 miliarde de euro. 

Consumul anual de fructe și legume pe cap de locuitor în România este de 

aproximativ de 70 – 80 de kilograme, în timp ce media europeană atinge 90 – 100 de 

kilograme. 

Agricultura este cel mai vulnerabil sector al economiei românești, aproape 30% 

din populație lucrând în acest domeniu. Parcelele mici de pământ și eșecul în adoptarea 

tehnicilor moderne în agricultură înseamnă că producția din fiecare an este dependentă 

de capriciile vremii. 

Producția vegetală din România a crescut în ultimii cinci ani cu 26%, ajungând 

la 13,9 miliarde de euro și clasându-se astfel pe locul al 6-lea în UE, în 2018, cu 

aproape 6% din total. 

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în ciuda fenomenelor hidro-

meteorologice periculoase, în anul 2018 România ocupa primul loc la porumb în rândul 

statelor membre ale Uniunii Europene atât în ceea ce privește suprafaţa cultivată cât şi 
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la producţia realizată, de 18,7 milioane de tone. Mai mult, România a raportat anul 

trecut cea mai mare producție de floarea soarelui din UE, de 3 milioane de tone, fiind 

urmată în clasament de țări precum Bulgaria, Ungaria, Franța și Spania. De asemenea, 

România a înregistrat 7,3% din totalul producției de grâu la nivelul UE, adică 10,1 

milioane de tone, clasându-se astfel pe locul al patrulea, după Franța, Germania și 

Marea Britanie. 

România a înregistrat un rezultat bun și în cazul producției de rapiță (1,6 

milioane de tone), care a situat-o pe locul cinci în clasamentul european. În cazul 

producției de soia boabe, România ocupă poziția a doua atât din punctul de vedere al 

suprafeței cultivate cât și din cel al producției, realizând 16,1% din totalul UE. 

România s-a menținut pe poziția a șaptea la producția de cartofi (2,6 milioane de tone), 

după Germania, Franța, Polonia, Olanda, Marea Britanie și Belgia. 
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Creșterea animalelor este o îndeletnicire tradițională a poporului român. 

Principalele specii: bovinele, porcinele, ovinele și păsările de curte etc. O altă 

îndeletnicire specifică poporului român este apicultura, cu răspandire pe întreg 

teritoriul țării. Sericicultura (creșterea viermilor de mătase) este mai dezvoltată în 

Oltenia și Banat, datorită cultivării dudului în aceste regiuni. 

 

 

Comuna are o suprafață totală de 2372 hectare din care: 

 

 Teren agricol 2136 ha: 

 1514 ha teren arabil; 

 439 ha pășuni; 

 168 ha fânețe; 

 15 ha livezi și vii. 

 Teren neagricol  - 236 ha; 

 

90% 

10% 

Suprafata teritorial administrativa a 
comunei Bîra 

Suprafata totala teren agricol

Suprafata totala teren neagricol
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Trebuie precizat că pe teritoriul comunei Bîra sunt 26 ha suprafata ape. 

Resursele solului sunt legate în principal de potențialul celor 2136 ha teren 

agricol din care:1514 teren arabil -  baza pentru agricultură, 439 ha pășuni. 

Agricultura și cresterea animalelor sunt principalele ramuri economice ale 

comunei, cele care  asigură  existența  majorității  populației.  Producția  de  cereale  

acoperă  în  general nevoile  proprii.  Se  cultivă  în  principal  porumb,  grâu,  floarea  

soarelui,  rapiță   și  plante furajere. 

Creșterea animalelor este o îndeletnicire străveche în comuna Bîra deoarece 

relieful este  favorabil, suprafețele de păsuni și fanete fiind însemnate. Acest fapt poate 

contribui pe viitor la înființarea de ferme mari de creștere a bovinelor și a ovinelor, 

existând posibilitatea construirii unor fabrici de nutrețuri combinate necesare. 

 

Referitor la numărul de capete de animale situația este prezentată mai jos: 

 

cai bovine ovine porcine caprine pasari stupi 

40 370 2000 200 1000 5000 300 

71% 

20% 

8% 1% 

Teren agricol 

Teren arabil

Pasuni

Fanete

Livezi si vii
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Gradul de mecanizare al agriculturii este relativ scăzut și din acest motiv și 

productivitatea este scazută. Această situație se datorează și suprafețelor agricole 

individuale reduse care nu permit investiții în mecanizare, investiții ce nu ar fi 

amortizate. 

Gradul de echipare și dotare tehnică în agricultură: 

Tractoare Cultivatoare Plug + disc 

30 3 30 

 

În ultimul timp s-a constatat o tendință de concentrare a terenurilor, tendință care 

se va intensifica în viitor, fapt impus de o agricultura performantă. La nivelul comunei 

există 5 Asociații familiale/ persoane fizice care au activitate principală agricultura. 

Utilajele agricole actuale nu sunt performante, comuna nu dispune de un atelier 

pentru reparatii utilaje agricole, absolut necesar daca luam în calcul suprafata de teren 

arabil.  

Ar mai fi de menționat că  terenurile agricole sunt utilizate în proporție de 80%. 

Se realizează ierbicidarea și combaterea dăunatorilor, se folosesc atât 

îngrășăminte naturale cît și chimice. Sunt necesare lucrări pentru ameliorarea solului, 

cartarea agrochimică, combaterea eroziunii solului. 

Eventuala renunțare la sistemul subventionarii va conduce la neutilizarea 

acestora, agricultura locala devenind una complet ecologică. 

Exista un potențial de prelucrare primară și avansată a produselor agricole și 

animale, care nu a fost încă fructificat pe deplin și care reprezintă o oportunitate de 

dezvoltare a comunei: prelucrarea laptelui, a cărnii, a legumelor, a florii soarelui, a 

porumbului, etc. Fructificarea acestui potențial depinde în prima fază de comasarea 

terenurilor agricole, propriettățile mici nefiind rentabile. Trebuie făcute demersuri în 
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acest sens, iar primul pas constă în rezolvarea problemei proprietății terenurilor. Apoi 

ar trebui găsiți investitori care să cumpere sau să arendeze terenurile. Ulterior vor veni 

investițiile mari în industrii conexe, cum ar fi industria alimentară.  

Randamentul activității poate fi îmbunătățit prin:  

- construirea de platforme ecologice pentru colectarea  și depozitarea gunoiului de 

grajd și împrăstierea acestuia dupa un an pe suprafețele agricole. 

- comasarea suprafețelor agricole în vederea prelucrării cât mai eficiente și cu 

randament sporit a terenului agricol. 

    În scopul dezvoltării economice autoritățile locale au datoria de a sprijini 

întreprinzătorii privați pentru diversificarea gamei de produse prin introducerea unor 

activități noi (cultura ciupercilor, sere, creșterea prepelițelor, creșterea melcilor, etc.). 

Oportunitățile de finanțare de genul programelor de finanțare a agriculturii au fost prea 

puțin folosite din cauza necunoasterii. Aceste tipuri de afaceri nu implică investiții 

foarte mari. Sprijinul autorităților locale către potențialii întreprinzători constă în 

acordarea de consultanță pentru întocmirea cererilor de finanțare în domeniul 

dezvoltării agricole. 

 

3.7.2 Silvicultura 

 

Pe teritoriul comunei Bîra există 78 ha padure, reprezentând 3,25%  din 

suprafața totală a comunei de 2398,70 hectare. 

Totalul  suprafeței  forestiere  este  repartizat  astfel:  12  ha  proprietate  publică  

și  66  ha proprietate privată. 

Exploatările silvice necesită însă investiții însemnate care se amortizează în timp 

îndelungat și drumuri forestiere de acces. 
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Majoritatea proprietarilor de paduri private sunt relativ noi în domeniul 

silviculturii și administrării padurilor, și necesită instruire și sprijin consultativ, în 

scopul administrarii durabile a propriilor păduri. 

Periodic se fac lucrări de împădurire, acestea sunt absolut necesare în condițiile 

în care au fost taiate abuziv suprafețe însemnate de pădure. 

 

 
 

 

3.7.3 Industria 

 

Activitatea industrială este relativ dezvoltată la nivelul comunei Bîra în 

comparație cu alte comune din județ, există un potențial ridicat de dezvoltare a 

industriilor de valorificare a resurselor locale, respectiv industria alimentara (prelucrare 

carne, lapte, fructe, etc.), înființarea de ferme și industria de prelucrare a lemnului. 

Dezvoltarea industrială a comunei trebuie să se faca în funcție de resursele 

existente, iar autoritatile locale se pot implica în stimularea afacerilor: 

 fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinată amplasamentelor 

industriale și asigurarea utilităților și a căilor de acces; 

85% 

15% 

Suprafață pădure comuna Bîra 

Proprietate privata

Proprietate de stat
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 dezvoltarea spiritului antreprenorial și oferirea de informații în domeniul 

afacerilor și al finanțărilor prin contactarea unor firme de consultanță; 

 înființarea unui abator la standarde, care să deservească și localitățile 

limitrofe; 

 înființarea unor ferme de bovine, ovine; 

 înființare fabrica de prelucrare carne; 

 înființare punct de colectare lapte. 

Chiar dacă cele enumerate mai sus par a nu avea legatură cu autoritățile locale, 

fiind de  competența investitorilor privați, în fapt autoritățile pot sprijini dezvoltarea 

afacerilor prin identificarea potențialelor firme dornice să investească și acordarea unor 

facilități, cum ar fi teren, scutiri și reduceri de taxe, etc. Să nu uitam că activitățile care 

necesită multă forță de muncă se vor delocaliza din zona marilor orașe (unde forța de 

muncă este scumpă și puțină) și se vor muta în mediul rural, unde forța de muncă e mai 

ieftina. 

Depinde de autorități dacă reușesc să atragă aceste unități economice.  Atragerea 

investitorilor implică însă ca infrastructura de utilități să fie pusă la punct. 

 

3.7.4. Serviciile 

 

 

Comuna dispune de 2 cabinete medicale și o farmacie umană. În comuna nu este un 

notariat, service electrocasnice etc. Aceste minusuri determina populatia sa se 

deplaseze în alte localitati pentru rezolvarea problemelor personale, ceea ce inseamna 

costuri suplimentare și timp irosit. 
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In comună există: 

 Posta  

 INTERNET;  

 Telefonie mobila; 

  Servicii medicale;  

 Farmacie umana;  

 Cabinet de asistenta veterinara; 

 Unitati comerciale – 8 magazine mixte; 

Servicii necesare: 

- punct bancar, bancomat, pay point; 

- frizerie, coafor; 

- spălătorie haine; 

- spălătorie auto 

-  unitate reparatii electrocasnice; 

-  puncte de colectare a laptelui; 

-  cizmarie, croitorie; 

- punct de informare a populatiei cu privire la legislatia europeana; 

 

 

3.7.5 Turism și agroturism. Puncte de atracție turistică 

 

Zonele deluroase și montane prezintă potențialul cel mai ridicat pentru practicarea 

turismului rural, datorită peisajelor de o frumusețe rară, calității aerului și apei. 

Dezvoltarea turismului/agroturismului reprezintă un demers important pentru 

dezvoltarea economică a zonelor rurale. 

Oferta de servicii turistice este practic inexistentă. Nu există unități turistice sau spații 

de agrement amenajate în scop turistic/agroturistic. 
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Atracții turistice pe raza comunei: 

 Bisericile de pe raza comunei Bira: 

 Biserica ortodoxă cu hramul "Mihail și Gavril" pe 8 Noiembrie, biserica care 

există odată cu primele așezari pe aceste locuri 

 Biserica ortodoxă (Satul Nou) cu hramul "Sf. Ioan Gură de aur pe data de 13 

noiembrie" 

 Biserica catolică cu hramul "Sfanta Fecioara Maria Indurerata” (Satul Nou) pe 

14 septembrie hramul coincide cu bâlciul anual al localității " 

 Biserica ortodoxăa cu hramul “Sf. Maria" ‐ pe 8 septembrie 

 Biserica ortodoxă cu hramul împăraților "Constantin și Elena" 

  SITUL ARHEOLOGIC „LA CETATE", la 3 km de Rediu II, în partea stangă a 

râului Siret 

 Muzeu etnofolcloric 

 Tradițiile de artă populară și meșteșuguri. 

 Atragerea turiștilor implică însă construirea unor oferte turistice complexe, 

eventual comune cu zonele limitrofe. O ofertă complexă implică o zonă de agrement 

(cu terenuri de tenis, golf, biliard, popicarie, etc.), cazare, pescuit, călarie, sport, etc. 

 Exploatarea acestui potențial turistic necesită fonduri pentru amenajarea de 

pensiuni agroturistice și alte obiective turistice, fonduri care pot fi accesate prin 

Fondurile structurale – Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală. Aceste scheme de finanțare au componente care se 

adresează dezvoltării turismului și agroturismului. 
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 Dezvoltarea turismului este dependentă și de modernizarea infrastructurii. 

Izolarea comunei implică fonduri mai mari pentru infrastructură, dar are și avantajul 

unei poluări reduse și al conservării mediului înconjurător. 

 

Administrația locală are mai multe sarcini: 

 identificarea potențialilor investitori în turism; 

 informarea populației și asistență acordată acelora care doresc inițierea de 

afaceri în domeniu în legatură cu fondurile europene; 

 modernizarea infrastructurii; 

 implicare efectivă în amenajarea unei zone de agrement prin construirea 

unui parteneriat public – privat la care investițiile să vină din ambele 

surse.   

 

Administrația locală are mai multe sarcini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZVOLTARE TURISM și 

AGROTURISM 

 

Construirea unui parteneriat 

public – privat 

Accesarea efectiva a 

fondurilor nerambursabile 

 

 

Identificarea 

potenţialilor 

investitori în 

turism 

 

Informare şi 

asistenţă privind 

fondurile 

disponibile 

 

Modernizarea 

infrastructu-rii 
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3.8  Infrastructura localității 
 

Descriere generală 

 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ față de zonele urbane și se caracterizează prin deficiențe structurale 

persistente (numărul mare al populației ocupate în agricultură, îmbătrânirea populației), 

grad scăzut de dezvoltare a infrastructurii rutiere și de utilități, un grad ridicat de 

sărăcie. În vederea soluționării deficiențelor menționate sunt necesare intervenții în 

infrastructura rurală aceasta fiind o bază pentru dezvoltarea economică ulterioară a 

zonelor rurale. 

 O infrastructură de transport eficientă, conectată la drumurile naționale și 

județene contribuie semnifiativ la creșterea competitivității economice, facilitează 

integrarea în economia națională și permite dezvoltarea de noi activități pe piața locală. 

 

 

 

3.8.1  Infrastructura de drumuri  

 

Comuna Bîra este amplasată la 16 km fata de orașul Roman și 65 km fața de 

Municipiul Piatra Neamt. 
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Principalele drumuri care strabat teritoriul comunei Bira sunt:  

 Drumurile judetene: 

- DJ 207 A Bira – Nistria (21 km) 

- DJ 280 Bira – Stanita (7,5 km)  

 Drumurile comunale: 

- DC 60 Bira – Rediu (3,9 km) - modernizat 

 Drumurile sătești sunt modernizate în proporție de 75%. 

 

Prin intermediul rețelei de căi rutiere ce străbate comuna, teritoriul acesteia este 

în legatură directă cu municipiul resedință de județ și cu celelalte comune/orașe cu care 

se învecinează. 

Este o infrastructura care necesită modernizare. Infrastructura rutieră va trebui 

modernizata în paralel cu introducerea/extinderea celorlalte rețele de utilități (canal, 

gaze naturale, apa, etc.). 

În perioada 2013 – 2015 au fost realizate investiții pentru construirea de piste de 

bicicliști și amenajare parc și parcare : 

„ I. CONSTRUIRE  PISTE DE BICICLISTI ÎN COMUNA BÎRA ,JUDEȚUL 

NEAMȚ  şi  

II.AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC DE RECREERE (PARC) ȘI PARCARE 

PENTRU POPULAȚIA RURALĂ„ 

Denumire program 

finanțare: 
LEADER,MĂSURA 41.322 prin GALPNB 

Amplasament Satele Bîra și Rediu 

Obiective proiect:  Renovarea ,dezvoltarea satelor  

Stadiu proiect: finalizat 

Perioada derulare proiect: 16.12.2013 -16.09.2015 
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În perioada 2014 – 2017 a fost derulat un proiect pentru modernizarea străzilor din 

comuna Bîra după cum urmează : 

 „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BÎRA,JUDEȚUL NEAMȚ” 

Denumire program 

finanțare: 

Programul National de Dezvoltare Locală  

OG 28/2013  

Amplasament Satele Bîra  și Rediu  

Obiective proiect: 
Modernizare străzi în  comuna Bîra, județul 

Neamț. 

Stadiu proiect: finalizat 

Perioada derulare proiect: 
22.12.2014 – 16.05.2017 

 

 

La data elaborării strategiei existau 2 proiecte contractate la nivelul comunei pentru 

îmbunătățirea infrastructurii rețelei de drumuri astfel : 

 „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAl ÎN COMUNA 

BÎRA,JUDEȚUL NEAMȚ” 

Denumire program 

finanțare: 

Programul National de Dezvoltare Locală  

OG 28/2013  

Amplasament Satele Bîra , Rediu și Negrești 

Obiective proiect: 
Modernizare străzi în  comuna Bîra, județul 

Neamț. 

Tip de investiție: Modernizare drumuri sătești (străzi) 

Stadiu proiect: Realizat 95 % 

Perioada derulare proiect: 

22.01.2018-22.01.2021 
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„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE  ÎN COMUNA 

BÎRA,JUDEȚUL NEAMȚ” 

Denumire program 

finanțare: 
C.N.S.P.- F.D.I.  

Amplasament Satele Bîra , Rediu și Negrești 

Obiective proiect: 
Modernizare străzi în  comuna Bîra, județul 

Neamț. 

Tip de investiție: Modernizare drumuri comunale și sătești (străzi) 

Stadiu proiect: 
Este semnat contractul de lucrări dar nu este emis 

ordinul de incepere  

Perioada derulare proiect: 
31.10.2019-31.10.2023 

 

 

 

3.8.2 Utilități existente la nivelul comunei 

 

Energie electrică 

 Gospodăriile comunei sunt racordate la rețeaua electrică în proporție de 100%. 

Comuna dispune de iluminat public stradal pe o distanță de 20 km, este necesară 

extinderea pe o distanta de  5 km și modernizarea celei existente. Distribuția energiei 

electrice se realizează printr-un sistem de rețele electrice de medie și joasă tensiune 

220V/ 380V. Pentru imbunătățirea calității energiei electrice este necesară inlocuirea 

posturilor TRAFO existente pe raza comunei. 

Distributia energiei electrice se realizeaza printr‐un sistem de retele electrice de inalta 

și medie tensiune. Exista 7 posturi TRAFO mici. 

 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

89 
 
 

Retele de energie electrica 

Localitatea Caracteristici Traseu Tensiune ‐ 

Putere 

Numar de 

faze 

Roman N ‐ 

Razboieni 

LEA 110 KV Bira ‐ 

Nistria 

110 kv 3 

Bira LEA 20 KV  20 kv 3 

 

Transformatoare 

 

de joasa tensiune 

4 Bira 

2 Rediu 

1 Negresti 

  

 

Exista posibilitatea realizarii unor statii energetice regenerabile (eoliene, panouri 

solare). 

 

Alimentare cu apă 

Comuna Bîra dispune de rețea de alimentare cu apă pe o distanță de 12,5 km. 

Lucrările au fost realizate  cu fonduri externe nerambursabile  prin APDRP   ‐ 

FEADR.   Investitia a fost finalizata în anul 2011.  

ÎNFIINȚARE  REȚEA PUBLICĂ  DE APĂ UZATĂ, STAȚIE DE EPURARE 

ȘI  EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ  POTABILĂ  ÎN 

LOCALITATEA BÎRA, REDIU ȘI ÎMBUNĂTȚIREA  REȚELEI DE 

DRUMURI COMUNALE  ÎN COMUNA BÎRA, JUD. NEAMȚ.” 

Denumire program 

finanțare: 

F.E.A.D.R.-Programul National de Dezvoltare  

Rurală- 

M 322 

 

Amplasament Satele Bîra și Rediu 

Obiective proiect: Înființare retea de canal, alimentare cu apa 

Perioada derulare proiect: 20.10.2008 – 20.10.2011 
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Pe teritoriul comunei există încă fântâni sau captări de izvoare de către locuitorii 

satelor, lucrări ce sunt insuficiente și nu prezintă sigurană sanitară. 

Asezarea geografică face ca pânza freatică să fie la mică adâncime, însă există 

fenomene  de   poluare   a   acesteia  datorită   gospodăriilor  populației   (în   absența   

canalizării)  și a dejectiilor animale. 

 

Canalizare 

În comuna Bîra există 13,5 km retea de canalizare, cu stație de epurare. Rețeaua 

de canalizare a fost înființată tot cu fonduri externe nerambursabile prin APDRP  ‐ 

FEADR. 

Pentru o parte din locuințe evacuarea apelor uzate se realizează prin latrine în 

sistem uscat sau fose septice, cu evacuarea apei uzate în subteran. 

În zonele rurale este cunoscută generalizarea fenomenului de poluare a solului și 

pânzei freatice cu nitrați și nitriți, în general datorită fertilizării intensive a culturilor 

agricole și depozitării necorespunzatoare a îngrășămintelor chimice dar și depozitelor 

neamenajate de gunoi de grajd și anexelor gospodăresti neamenajate corespunzator. 

Gaz metan 

Nu există rețea de gaz metan și cea mai ieftină soluție constă în extinderea rețelei 

din localitățile învecinate care au rețea. Trebuie luat în calcul costul destul de ridicat al 

combustibililor epuizabili, cum e gazul metan. Introducerea rețelei de gaz implică 

consultarea populației pentru a afla gradul în care aceasta este dispusă să cofinanțeze 

lucrarea. 

Oricum, în primul rand vor fi conectate la gaz metan instituțiile publice (școli, 

dispensare medicale, etc.) și apoi gospodăriile populației. 

Pentru prepararea alimentelor locuitorii folosesc combustibili solizi (lemne) și butelii 

cu butan. Pentru încălzire se utilizează combustibilul solid (lemn) și sobe clasice. 
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Există centrale termice pe combustibili solizi (lemn) și sobe la instituțiile publice 

(primăria, școlile).  

 

Colectarea deseurilor 

Există un sistem de colectare a deșeurilor adunate în gospodăriile populației 

externalizat, SC ROSSAL SRL Roman care colectează săptămânal  deșeurile. Acest 

fapt contribuie la reducerea calității apelor de suprafață. Colectarea deșeurilor se face 

din poartă în poartă în saci menajer. în comuna exista un numar de 24 de pubele, 

insuficiente. Date fiind costurile destul de mari trebuie gândit un sistem comun de 

colectare selectivă și reciclare a deșeurilor împreună cu localitățile învecinate.  

În comună nu există o platformă pentru depozitarea deșeurilor menajere. 

Comuna Bîra face parte din proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Neamț” pentru gestionarea deșeurilor care va contribui la dezvoltarea durabilă 

a județului Neamț. 

 

3.9 Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului 

 

3.9.1 Context national 

 

În România, activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism se desfășoară 

conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările 

ulterioare. 

Obiectivele  amenajării teritoriului constau in:  

 Dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu 

respectarea specificului acestora,  

 Îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane,  
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 Gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului, utilizarea 

rațională a teritoriului.  

Legii 350/2001 stabilește regulile pentru desfășurarea activității de amenajare a 

teritoriului și principiile de bază ale acestei activități: principiului ierarhizării, coeziunii 

și integrării spatiale la nivel național, regional, județean, orășenesc și comunal. 

Activitatea de amenajare a teritoriului are urmatoarele atribuții: 

 Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – PATN;  

 Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional – PATR –  care 

fundamenteaza dezvoltarea regională;  

 Colaborarea cu ministerele, precum și cu celelalte organe ale administrației 

publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării 

teritoriului și a programelor strategice sectoriale;  

 Colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, consiliile județene și 

consiliile locale, precum și urmărirea modului în care se aplică programele 

guvernamentale și liniile directoare în domeniul amenajării teritoriului la nivel 

regional, județean și local;  

 Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competențelor 

stabilite prin lege.  

 

Atribuțiile administratiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului  

Consiliul local asigură respectarea prevederilor cuprinse in documentațiile de 

amenajare a teritoriului aprobate. În îndeplinirea atribuțiilor sale în domeniul 

amenajării teritoriului, consiliul local utilizeaza informatii din toate domeniile de 

activitate economico-socială. 
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3.9.2 Dezvoltarea rurala și amenajarea teritoriului 

 

Conceptul "amenajarea teritoriului" a apărut în perioada exodului rural către 

orașele care se dezvoltau în ritm accelerat sub influența revoluției industriale. A apărut 

necesitatea de a separa spațial funcțiile urbane: de locuit, de muncă, de cultură, de 

circulație etc., amenajarea teritoriului extinzandu-se asupra ansamblului spatiului 

geografic, atat urban cat si rural. 

Elaborarea planurilor de amenajare regionala a teritoriului trebuie sa se bazeze 

pe un complex de elemente de bază, de natură diferită pentru a determina soluții 

tehnice prietenoase față de mediu, utile și eficiente pe plan economico-social. 

Legea fondului funciar, prevede ca organizarea și amenajarea teritoriului agricol 

- componenta dominantă a spațiului rural - trebuie să asigure crearea condițiilor pentru 

o mai buna folosire a terenurilor în scopul producției agricole, pe baza de studii și 

proiecte pentru rezolvarea următoarelor probleme: 

-   corelarea dezvoltării agriculturii cu celelalte activități economice și sociale din zonă, 

stabilind măsuri care să determine creșterea producției agricole și îmbunătățirea 

exploatării terenului, cunoașterea terenurilor pe proprietari și destinații în concordanță 

cu structurile de proprietate și cu formele de cultivare a pământului; 

-   stabilirea perimetrului fiecarei proprietăți prin comasarea terenurilor dispersate și 

rectificarea hotarelor amplasate nerațional; elaborarea de proiecte pentru organizarea și 

amenajarea exploatațiilor agricole; 

-   stabilirea rețelei de drumuri tehnologice agricole ca o completare a rețelei de 

drumuri clasate etc. 

În funcție de sfera de cuprindere, în domeniul amenajării teritoriului deosebim: 

-   Planul de amenajare a teritoriului, constituit ca un ansamblu de studii referitoare la o 

suprafață de teren definită care prevede obiectivele, acțiunile și măsurile de adoptare pe 
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o perioada determinată care orientează aplicarea unor politici în domeniul organizării 

teritoriului național, regional sau local; 

-   Planul urbanistic general, documentație care stabilește obiectivele, acțiunile și 

măsurile pentru localitate, pe o perioadă determinată în vederea amenajării teritoriului. 

În concordanță cu acesta se elaborează planul urbanistic zonal și planul urbanistic de 

detaliu. 

Amenajarea teritoriului reprezintă expresia spațială a politicilor economice, 

sociale, culturale și ecologice ale societății. 

Amenajarea teritoriului are ca scop principal crearea unui nucleu comun care să 

armonizeze politicile economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel 

național și local, în vederea  asigurării unei dezvoltari echilibrate a diferitelor zone ale 

țării, rezultatul final fiind creșterea coeziunii și eficienței relațiilor economice și sociale 

dintre acestea.  

 

3.9.4 Amenajarea teritoriului la nivelul local 

 

Comuna Bîra se intinde pe o suprafata de 2372 ha.  

Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, la nivelul Primariei Bîra, are 

următoarele atribuții: 

► Analizează, verifică, întocmește, semnează și eliberează certificate de 

urbanism și autorizații de construire/desființare;  

► Primește și verifică cererile și documentaţiile aferente privind eliberarea 

certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ desfiinţare; 

► Verifică documentațiile de urbanism- PUZ, PUD  din punct de vedere al 

respectării legislației în vigoare, încadrarii în prevederile PUG; 

► Redactează și emite avizele de urbanism; 
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► Intocmește și înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local, în 

vederea aprobării documentațiilor de urbanism; 

► Realizeaza receptia constructiilor autorizate și regularizează taxele de 

autorizare la terminarea lucrărilor; 

► Întocmește lista certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ 

desfiinţare, care este publică; 

► Verifică lucrările executate fără autorizație de construire sau realizate cu 

încălcarea prevederilor acesteia;  

 

3.10  Mediul inconjurator                                                                      
 

3.10.1 Descrierea generala a problemelor de mediu inconjurator 

 

 

În România, spațiul rural se remarcă printr-o bună stare de conservare a 

resurselor naturale de sol și apa, prin varietatea peisajelor tradiționale și o amplă 

diversitate biologică.  

Referitor la suprafața agricolă, o parte din aceasta a fost afectată de utilizarea 

incorectă a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor, de irigări, drenaje sau de aplicarea 

unor lucrări mecanice inadecvate, care, pe suprafețe reduse, au condus la o puternică 

degradare a componentelor de mediu. Un alt aspect negativ îl constituie abandonul 

suprafețelor agricole, în special al pășunilor care a generat degradarea unor suprafețe 

însemnate de pajiști.  

De asemenea, creșterea economică susținută, începe să amenințe multe specii de 

plante și animale, conduce la degradarea resurselor naturale și la modificarea peisajului 

rural.  

Problemele de mediu nu sunt foarte mari la nivelul comunei în momentul de față 

deoarece lipsesc agenții economici mari poluatori pe raza comunei.  
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Problemele de mediu sunt legate de poluarea casnică:  

 inexistența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor din gospodăriile 

populației; 

 absența canalizării, ceea ce duce la poluarea pânzei freatice; 

 dejecții animale. 

O sursă de poluare potențială poate deveni exploatarea gazelor naturale. 

 

3.10.2 Spații verzi și stabilizare terenuri 

 

În ultimii ani asistăm la o adevarată ofensivă lansată de diverși specialiști 

(ecologi, eco-economiști, sociologi, agenți de marketing s.a.) care încearcă să identifice 

atitudinile, trăirile, speranțele, dar și îngrijorările oamenilor și instituțiilor față de 

evoluțiile negative ce au loc în sfera consumului, a resurselor naturale, sau nivelul 

dezastrelor ce afectează deja zone largi din ecosistem. 

Diminuarea spațiilor verzi amplifică riscurile ecologice ale comunităților, avand 

un impact negativ imediat asupra viabilitătii și sustenabilității acestora, asupra calității 

vieții și stării de sănătate a populației. 

Guvernul, prin Ministerul Mediului, alocă anual milioane de euro pentru 

amenajarea spațiilor verzi din rural, în cadrul Programului național pentru 

îmbunătățirea caliății mediului.   

Pe raza comunei se impune necesitatea amenajării de spații verzi și de agrement 

însă trebuie găsit teren disponibil pentru acest tip de investiții, cu excepția spațiilor de 

joacă de la gradinițe. În prezent în comună există spații verzi de joacă și agrement. 

  Referitor la situația terenurilor și solurilor, există probleme cauzate de inundații. 

Cursul de apă care crează aceste probleme este pârâul Albuia care în extravilan inundă 

în sezonul ploios fânațul și pășunea din șesul localității Bîra. La nivelul comunei mai 

exista 46,25 ha terenuri argiloase în intravilanul și extravilanul localității Negrești. De 
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asemenea Pârâul  Rediu poate aduna de pe versanți torenții  și inundă uneori zona prin 

care trece. Este necesară amenjarea și regularizarea lui, ca de altfel și la Negrești, 

izvorul care traversează satul poate crește si este necesară amenajarea si regularizarea 

lui. 

Se impune monitorizarea situațiilor de risc legate de:  

 Eroziunea solului; 

 Terenurile degradate/inundabile din comună prin reabilitarea cursurilor de apă și 

îndiguiri în zonele inundabile; 

 Suprapășunat: pășunile trebuie reabilitate prin investiții consistente; 

 Saraturarea solului – fenomen frecvent pe teritoriul comunei – duce la scăderea 

gradului de fertilitate al solului; 

 Defrișări – combaterea fenomenului prin împăduriri. 

 

3.10.3. Managementul integrat al deseurilor. Surse majore de poluare 

 

Principalele surse de poluare la nivelul comunei sunt legate de poluarea casnică: 

 gospodăriile populației prin existența parțială a canalizării și inexistența colectării 

reziduurilor rezultate în urma creșterii animalelor; 

Datorită neutilizării pe scară largă a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor în 

agricultură, nu există pericolul poluării cu substanțe chimice.  

Comuna  Bîra  este  inclusă  în  proiectul  ”Sistem  de  Management  Integrat  al  

Deseurilor  în Judetul Neamt”‐ SMID cofinantat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala prin POS Mediu.  

Primăria Comunei Bîra are contract cu o firmă ce colectează săptămânal deșeurile. 
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3.11 Administrația locală 
 

 

PRIMARIA COM. Bîra 

 

 

 

Administrația locală se confruntă cu mai multe probleme care vor trebui rezolvate 

în viitorul apropiat. Dintre acestea enumeram:  

 reabilitarea, modernizarea sediului primăriei; 

 dotare la standarde corespunzătoare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite 

populației, inclusiv cu echipamente IT care să permită menținerea înregistrărilor 

(de taxe și impozite, de terenuri, etc.) în condiții corespunzătoare și care să 

contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a problemelor care apar; 

 programe de perfecționare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu 

programe informatice pentru menținerea înregistrărilor (cadastru, taxe si impozite, 

etc.) ; 

 programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și pentru 

pregătirea cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare 

comunitară; 

 întărire instituționala; 

 dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite participarea 

cetățenilor la luarea deciziilor și implicarea acestora. 
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PROFIL FINANCIAR COMUNA BÎRA 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VENITURI BUGET ESTIMATIV 2021-2027 

Anul  Lei Anul  Lei 

2014 1.935.266 2021 2362000 

2015 2.215.440 2022 2364000 

2016 5.376.230 2023 2365000 

2017 3.030.070 2024 2483000 

2018 2.459.528 2025 2607000 

  2026 2737000 

  2027 2873000 
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ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE A COMUNEI BÎRA 
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Capitolul IV. Domeniile prioritare identificate la nivelul comunei  

 

Pentru a putea stabili prioritățile comunei prin prezenta strategie este necesară 

identificarea domeniilor de intervenție care cad în sarcina administrației publice. Având 

în vedere potențialul comunei de dezvoltare strategia se va axa pe domeniile prioritare 

de investiție enumerate mai jos, domenii care vor fi urmărite și avute în vedere și în 

următoarele capitole ale strategiei de dezvoltare socio-economică. 

Domenii prioritare de intervenție(sectoare de activitate): 

1. EDUCAȚIE 

2. CULTURĂ ȘI ARTĂ 

2.1 CULTURĂ 

2.2 ARTĂ 

3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

3.1 SĂNĂTATE 

3.2 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

4. INFRASTRUCTURA 

4.1 ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

4.2 CONDIȚII DE LOCUIT 

4.3 TEHNICO – EDILITAR 

4.4 REȚEA ENERGETICĂ 

4.5 REȚEA DE TRANSPORT 

5. AGRICULTURA – SILVICULTURA 

5.1 AGRICULTURA 

5.2 SILVICULTURA 
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6. INDUSTRIE – COMERȚ – SERVICII 

6.1 INDUSTRIE 

6.2 COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

6.3 SERVICII 

7. TURISM 

8. MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

8.1 MANAGEMENTUL TERITORIULUI 

8.2 AMENAJAREA TERITORIULUI 

9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

9.1 CALITATEA MEDIULUI 

9.2 PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII UMANE 

9.3 UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

9.4 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

9.5 SPAȚII VERZI 

9.6 STABILIZARE TERENURI 

10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

10.1 INFRASTRUCTURA 

10.2 RESURSE UMANE 

10.3 PARTENERIATE PUBLIC – PRIVATE 

10.4 MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR 
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Capitolul IV.  ANALIZA SWOT                                                                                 
 
 

Analiza SWOT îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, oportunităţilor 

şi ameninţărilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei. 

Analiza expune într-o dispunere vizuală şi concentrează în formulari cât mai precise 

şi concise următoarele aspecte: 

• punctele forte (S = strengths) 

• punctele slabe (W = weaknesses) 

• oportunităţile (O = opportunities) 

• ameninţările (T = threats) 

Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, de resursele 

acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin de cadrul legal, 

de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau dimpotriva negativă asupra 

comunităţii. 
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Analiza SWOT a fost efectuată în colectiv de factorii implicati atât în 

elaborarea cât și în implementarea strategiei. 

Analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului și este utilizată ca 

instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administrațiilor publice.  

 Înainte de începerea realizării unei analize SWOT este necesară prezentarea 

unei descrieri a cadrului general al situației existente, tocmai de aceea în capitoul 

anterior a fost prezentată situația socio-economica a comunei. 

  

Clasificarea celor 4 aspecte: 

 

1. Punctele tari 

Punctele tari rezultă din analiza indicatorilor comunității și reprezintă 

caracteristicile interne ale comunității care îi oferă un avantaj, ele pot fi răspunsul la 

o serie de întrebări printre care enumerăm: 

 La ce suntem cei mai buni? 

 Ce aptitudini specifice are forța de muncă de care dispunem? 

 De ce avantaje dispunem pentru a atrage investitori? 

 Ce experiență deținem în implementarea de proiecte? 

 Ce resurse unice deținem? 

 De ce resurse financiare dispunem? 

 Ce tehnologie deținem? 

 Care este gradul de optimizare al proceselor interne? 

 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

105 

 

 

2. Punctele slabe 

Punctele slabe sunt la polul opus față de punctele tari, ele reprezentând 

slăbiciunile cadrului local. Acestea pot fi identificate răspunzând la întrebări 

precum: 

 La ce suntem cei mai slabi? 

 Ce resurse lipsesc la nivel de comună? 

 Care sunt resursele financiare disponibile? 

 A alocat autoritatea locală un buget suficient pentru a acoperi anumite 

cheltuieli neprevăzute? 

 Ce nu facem bine? 

 Ce ar trebui sa fie îmbunătățit? 

 Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta greșelile din trecut? 

 

3. Oportunități 

Oportunitățile pot fi stabilite și identificate răspunzând la întrebări precum:  

 Ce schimbări ale mediului extern putem exploata? 

 La ce finanțări am putea avea acces? 

 Ce orizonturi s-ar putea deschide? 

 Care sunt direcțiile strategice majore ale comunității 

 Unde se poate identifica, sau cum se poate crea, un avantaj concurențial? 
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4. Amenințări 

 

Amenințările includ implicațiile negative ale măsurilor adoptate. Acestea pot 

fi identificate și răspunzând la întrebări precum: 

 Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele? 

 Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor populației și a 

stilurilor de viață ar putea fi o amenințare? 

 Cum ne va afecta ciclicitatea economică? 

 

În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional ar 

trebui să includă următoarele elemente prioritare: 

 construiește pe Punctele Tari 

 elimină Punctele Slabe 

 exploatează Oportunitățile 

 îndepărtează Amenințările 
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Analiza SWOT a comunei este realizată pe domeniile prioritare identificate și 

descrise în Capitolul IV. Domeniile prioritare identificate la nivelul comunei 

 

ASPECTE GENERALE 

Puncte tari Puncte slabe 

 2372 Ha suprafața comunei; 

 existența a importante resurse naturale 

pe raza comunei (2136 ha terenuri 

agricole, 1514 ha teren arabil  439 ha 

pășuni, 168 ha fânețe, 15 ha livezi și 

vii, condiții favorabile agriculturii, 

conditii prielnice creșterii animalelor); 

 forța de muncă este ieftină pe raza 

comunei; 

 acces la rețeaua de telefonie fixă și 

internet; 

 infrastructura de educație relativ 

modernizată; 

 grad de poluare redus datorită 

inexistenței agenților economici 

poluatori;  

 zonă atractivă din punct de vedere al 

resurselor naturale de care dispune și 

relieful; 

 100% - gospodării racordate la rețeau 

de energie electrică electrică; 

 slaba dezvoltare a  infrastructurii de 

utilități: alimentare cu apă, canalizare, 

gaz metan; 

 nivelul de modernizare al rețelei de 

drumuri  redus; 

 resurse financiare scăzute la dispoziția 

Primăriei; 

 insuficienta dezvoltare a activităților 

economice derulate de locuitorii 

comunei; 

 dotare nesatisfacatoare în domeniul 

asistenței sociale; 

 absența fondurilor de start pentru 

demararea afacerilor; 

 slaba dezvoltare  a mediului de 

afaceri; 

 nivel scăzut al proiectelor pentru 

accesarea fondurilor europene. 
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 proiecte pentru infrastructura de 

drumuri și utilități în derulare; 

 existența unui efectiv crescut de 

animale în gospodării; 

 lipsă aglomerării populației; 

 zonă favorabilă deavoltării de 

activități economice; 

 apropierea de alte localități poate duce 

la proiecte comune de infrastructură 

(utilități) cu o reducere semnificativă a 

costurilor; 

 intervenția omului în mediul 

înconjurator este redusă; 

Oportunități  Amenințări  

 

 Romania- membru  al UE și 

oportunități de dezvoltare echilibrată a 

regiunilor; 

 potențial de creștere a activității 

economice datorită resurselor naturale; 

 existența unor potențiale surse de 

finanțare externe prin intermediul unor 

fonduri diverse (de modernizare a 

administrației, de dezvoltare rurală) 

 

 necesitatea investițiilor financiare mari 

în agricultură și creșterea animalelor; 

 neatragerea potențialilor investitori 

datorită infrastructurii; 

 calitatea drumurilor; 

 insuficienta dezvoltare a 

infrastructurii; 
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 posibilități de atragere a investitorilor 

datorită existenței forței de muncă pe 

plan local; 

 posibilitatea accesării pieței europene; 

 mediul geografic permite dezvoltarea 

activităților economice. 

 lipsa de coeziune a măsurilor de 

dezvoltare economică și socială; 

 imposibilitatea de a accesa finanțări 

nerambursabile de anvergură pentru 

dezvoltarea comunei datorită 

imposibilității asigurării cofinanțării. 

 

EDUCAȚIE  

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența infrastructurii fizice pentru 

invățământ: școli, gradinițe. 

- Școala Gimnazială ”Antonie 

Muresianu” Bîra 

- Școala nr.2 Rediu 

 Bibliotecă școală Scoala gimnazială 

 ” Antonie Muresianu”; 

 Biblioteca comunală din Bîra; 

 Infrastructura unităților de invățământ 

reabilitată și modernizată parțial; 

 Existența personalului calificat în 

domeniul educației: 21 cadre didactice; 

 Existența dotărilor IT în scoli; 

 Existența infrastructurii de comunicații, 

inclusiv internet; 

 Unitățile de învățamânt sunt racordate 

la rețeaua de apă; 

 infrastructura fizică necesită 

modernizare și reabilitare pentru a 

corespunde standardelor; 

 dotările materiale, inclusiv dotările IT 

necesită investiții; 

 lipsa dotărilor adecvate pentru ateliere 

și laboratoare; 

 resurse alocate pentru achiziționarea de 

materiale didactice reduse; 

 fondurile nu sunt suficiente pentru a 

acoperi necesitățile; 
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 Rată crescută de promovabilitate; 

 Calitatea ridicată a actului didactic; 

 Manifestarea interesului elevilor de a 

participa la diferite olimpiade, 

concursuri etc.; 

 Proiect în derulare pentru amenjare de 

spațiu de recreere –teren de sport; 

 Proiect în derulare pentru reabilitarea 

școlii din satul Bîra – Corp C. 

Oportunități  Amenințări  

 

 finanțări guvernamentale pentru 

invățământ în mediul rural (program 

de reabilitare  a scolilor prin 

Ministerul Educatiei); 

 fondurile pentru invățământ vor trece 

în administrarea comunitatilor locale; 

 programe școlare internaționale care 

permit școlilor locale să stabilească 

parteneriate cu instituții de învățământ 

din afara țării; 

 existența programelor de formare 

profesională continuă pentru 

dezvoltarea resursei umane; 

 

 

 

 persoanele cu grad de școlarizare 

ridicat părăsesc localitatea pentru 

slujbe mai bine plătite; 

 absența proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii pentru educație; 

 lipsa fondurilor locale necesare pentru 

asigurarea cofinanțării în vederea 

contractării de proiecte cu fonduri 

europene nerambursabile; 

 dirijarea fondurilor locale spre alte 

priorități; 

 neimplicarea comunității în acest 

domeniu și irosirea de resurse pentru 

activități fara impact; 

 previzibila îmbunătățire a bazei 

materiale (prin fonduri externe) s-ar 

putea sa nu fie dublată de existența 
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resurselor umane capabile să o 

folosească;  

 

CULTURĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența infrastructurii fizice pentru 

cultură: camine culturale, biblioteca 

comunală, biserici, muzeu. 

- 1 Cămin cultural; 

- 1 Biblioteca comunală; 

- 4 Biserici ortodoxe; 

- 1 Biserică catolică; 

- 1 Muzeu etnofolcloric; 

 Existența monumentelor istorice 

incluse în lista monumentelor istorice 

din județul Neamț; 

 Organizarea periodică de evenimente 

care susțin și promovează valorile 

culturale și tradiționale ale comunei; 

 Organizarea de evenimente care 

marchează anumite sărbători de 

instituțiile de învățământ în colaborare 

cu adminitrația publică locală; 

 Existența unui muzeu etnofolcloric; 

 Proiecte derulat și finalizat pentru 

modernizarea Căminului Cultural din 

Satul Bîra. 

 

 infrastructura fizică necesită 

modernizare și reabilitare pentru a 

corespunde standardelor; 

 dotările material necesita invesții; 

 fondurile nu sunt suficiente pentru a 

acoperi necesitățile; 

 nu exista personal salarizat pentru 

activitati culturale – doar un post de 

bibliotecar. 
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Oportunități  Amenințări  

 

 finanțări guvernamentale pentru 

cultură în mediul rural (program de 

reabilitare a caminelor culturale prin 

Ministerul Culturii); 

 fondurile pentru cultură vor trece în 

administrarea comunităților locale; 

 exista spații pentru activități culturale; 

 posibilitatea promovării unor 

obiective culturale din comună prin 

includerea acestora în ofertele 

turistice; 

 realizarea de parteneriate între 

instituții de învățământ, administrația 

locală și mediul privat pentru 

promovarea culturii; 

 

 

 absenta proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii pentru educatie și 

cultura; 

 neimplicarea comunitatii pentru 

promovarea și conservarea culturii; 

 dispariția meșterilor populari din 

comună datorită lipsei posibilității de 

valorificare a produselor create;  
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 existența infrastructurii de sănătate: 

- 2 cabinete medicale; 

- 1 Farmacie umane; 

 Existența în comună a unui medic 

veterinar și un tehnician; 

 existența personalului calificat pentru 

furnizarea de servicii în domeniul 

sanatatii: 

- 2 medici de familie;  

- 2 asistente medicale; 

- 1 medic veterinar; 

- 1 tehnician veterinar. 

 existența unor spații care pot fi 

reabilitate și transformate în obiective 

sociale; 

 acces direct la informații datorită 

liniilor de comunicatii existente; 

 

 infrastructura de sănătate insuficient 

modernizată și dotată; 

 infrastructura de sănătate nu acoperă 

necesitățile populației la nivelul 

întregii comune; 

 absența actorilor locali capabili să 

presteze sau să preia servicii sociale; 

 fonduri reduse la nivel local pentru 

servicii sociale; 

 dotarea materiala  în domeniu este 

insuficientă; 

 lipsa de spații adecvate și a dotărilor; 

 lipsa unor centre sociale; 

 neatractivitatea mediului rural pentru 

specialiștii în domeniu; 

 

Oportunități  Amenințări  

 

 posibilitatea ca infrastructura existenta 

să servească ca spații pentru furnizarea 

de servicii sociale în urma reabilitărilor 

și modernizărilor absolut necesare; 

 

 neindeplinirea standardelor în 

domeniul sanatății și al asistenței 

sociale; 
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 existența de spații excedentare la nivel 

de comună; 

 oportunități de finanțare 

nerambursabilă prin fonduri 

guvernamentale și prin fonduri 

structurale Programul Operaționa 

Regional și Programul Național de  

Dezvoltare Rurală.  

 slaba capacitate de absorbție a 

fondurilor existente la nivel de guvern 

sau a fondurilor UE datorită absenței 

specialiștilor și a consultanței în 

domeniu; 

 absența fondurilor locale pentru 

activități sociale; 

 absența fondurilor pentru cofinanțarea 

proiectelor sociale potențiale a fi 

finanțate cu fonduri UE; 

 

INFRASTRUCTURA 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 două drumuri județene care 

traversează comuna; 

 drumurile sătești modernizate în 

proporție de 75%; 

 100% gospodarii electrificate; 

 Colectarea deșeurilor se realizează 

selectiv de către o firmă de salubritate; 

 investiții realizate în perioada 2014-

2020 pentru modernizarea străzilor  

din comună; 

 investiții în derulare pentru 

modernizarea drumurilor de interes 

local și a drumurilor comunale; 

 

 inexistența retelei de gaz metan; 

 inexistența la nivelul comunei a 

specialistilor care sa întocmească 

proiecte de infrastructură 

 numărul scăzut al locuințelor 

racordate la rețeaua de canalizare; 

 deversarea apelor uzate neepurate 

direct în albiile apelor curgătoare de 

pe teritoriul comunei; 

 distanța mare față de centrele urbane; 

 lipsa fondurilor locale necesare pentru 

întreținerea drumurilor comunale și 

sătești. 
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 apropierea geografica de alte localitati 

și posibilitatea construirii retelei de 

utilități comune; 

 existența rețelelor de utilități – 

alimentare cu apă, canalizare, energie 

electrică, iluminat public; 

 accesibilitatea populației la serviciile 

de comunicații și internet. 

Oportunități  Amenințări  

 

 existența unor fonduri de la guvern 

pentru modernizarea infrastructurii 

rurale;  

 posibilitatea accesării de fonduri 

europene nerambursabile pentru 

extinderea infrastructurii rutiere din 

comună; 

 existența fondurilor structurale: 

Programul Operational Sectorial 

Mediu, POS Transport, și Programul 

National de Dezvoltare Rurală; 

 posibilitatea de a apela la specialisști 

și firme din Piatra Neamt și alte orașe 

în domeniul dezvoltării infrastructurii; 

 posibilitatea obtinerii de credite pentru 

infrastructură; 

 

 

 capacitate scazută a autorităților locale 

de a finanța invesții mari în 

infrastructura; 

 posibilități reduse de a asigura 

cofinanțarea la potentiale proiecte mari 

de infrastructură; 

 insuficienta colaborare cu unități 

administrativ teritoriale învecinate 

pentru promovarea unor proiecte de 

interes regional; 

 capacitate scăzută a populației de a 

prelua costuri specifice de utilizare și 

întreținere a infrastructurii; de ex. 

pentru extinderea rețelei de gaz este 

nevoie și de aportul financiar al 

populației; 
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AGRICULTURA - SILVICULTURA 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Bogația naturală a comunei propice 

pentru agricultură, creșterea animalelor 

și cultura plantelor de câmp:  

- 1514 ha teren arabil;  

- 168 ha fânețe; 

- 439 ha pășuni; 

- 15 ha livezi și vii;  

 Existența a 5 de asociații familiale și 

persoane fizice autorizate care au ca 

obiect de activitate principal 

agricultura; 

 Efectiv crescut de animale la nivelul 

comunei; 

 Existența conditiilor climaterice și de 

sol favorabile unei agriculturi care 

poate fi competitiva în conditiile unei 

mecanizari corespunzatoare; 

 Existența potentialului de prelucrare 

primara și avansata a produselor 

agricole și animale; 

 Potențial ridicat al comunei pentru 

apicultură (300 familii de stupi); 

 Existența oportunitatilor de finanțare 

externa nerambursabila care pot 

 

 Fragmentarea suprafetelor agricole; 

 Gradul scăzut de mecanizare a 

agriculturii și implicit productivitate 

scazută; 

 Invesții reduse în agricultură; 

 Abandonul unor suprafețe agricole, în 

special al pășunilor; 

 Inexistența unui sistem centralizat de 

desfacere a produselor agricole; 

 Slaba dezvoltare a exploatațiilor 

agricole și lipsa specialiștilor în 

agricultură; 

 Slabă dezvoltare a infrastructurii de 

drumuri agricole și forestiere; 
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contribui la dezvoltarea agriculturii  

creșterea animanelor. 

Oportunități  Amenințări  

 

 Existența unor fonduri de la guvern 

pentru dezvoltare rurală;  

 Existența fondurilor structurale: 

PNDR; 

 Posibilitatea obținerii de credite 

pentru agricultură și silvicultură; 

 Condiții favorabile pentru creșterea 

animalelor; 

 Existența unor asociații profesionale 

pentru sprijinirea producatorilor în 

agricultură; 

 Existența unor instituții specializate: 

Oficiul Județean pentru Consultanță 

Agricolă Neamț. 

 

 Degradarea calității 

solurilor/suprafețelor agricole; 

 Utilizarea incorectă a îngrășămintelor 

chimice și a pesticidelor; 

 Condiții climaterice și de mediu 

nefavorabile (ploi, inundații, alunecări 

de teren, secetă, etc.); 

 Capacitate scazută a populației de a 

investi în agricultură; 

 Lipsa informării cu privire la normele 

europene pentru agricultură și 

fondurile disponibile în domeniu; 

 Cadrul legislativ instabil. 
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INDUSTRIE – COMERȚ - SERVICII 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 forță de muncă ieftină; 

 prezența resurselor naturale 

impulsionează dezvoltarea 

economică; 

 cadru natural propice pentru 

dezvoltarea de activități economice; 

 potențial pentru înființare ferme 

bovine, ovine, centre de prelucrare a a 

laptelui, centre de predare a 

produselor din carne; 

 structura populației pe categorii de 

vârstă este echilibrată; 

 cadrul socio – economic permite 

diversificarea activităților economice 

individuale; 

 

 inexistența serviciilor de consultanță 

pentru afaceri; 

 parteneriatul public – privat este slab 

dezvoltat; 

 lipsa informației în domeniu: 

oportunități de finanțare, juridic, etc.; 

 nesiguranța mediului de afaceri; 

 alinierea la normele europene implică 

costuri suplimentare și va conduce 

unele firme spre faliment; 

 starea infrastructurii fizice și de 

utilități; 

 promovare insuficientă a potențialul 

zonei; 

 relativa izolare geografică față de 

orașele mari;  

 absența fondurilor de start la 

populație pentru pornirea afacerilor; 

Oportunități  Amenințări  

 

 posibilitatea atragerii de investitori 

datorită existenței forței de muncă 

ieftine; 

 

 

 infrastructura fizică insuficient 

dezvoltată; 

 slaba competitivitate a agenților 

economici locali; 
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 existența fondurilor structurale 

europene nerambursabile pentru 

dezvoltarea întreprinderilor; 

 posibilitatea dezvoltării mediului de 

afaceri;  

 facilități acordate de stat în domeniul 

agricol și zootehnic: subventii, etc. 

 neutilizarea intensivă a ingrășămintelor 

chimice a permis păstrarea calității 

solului; 

 valorificarea potențialului agroturistic. 

 inexistența la populație a fondurilor 

minime pentru demararea unor 

afaceri; 

 pregătire managerială redusă; 

 dese modificări legislative în 

domeniul fiscal; 

 acces redus la credite; 

 turism nevalorificat; 

 neatractivitate economica a zonei 

datorită izolării și a infrastructurii 

precare. 

 

TURISM 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Potențial al comunei pentru 

dezvoltarea agroturismului; 

 Existența unor obiective naturale și a 

unor obiective culturale care pot fi 

puse în valoare. 

 

 Fonduri reduse pentru invesții în 

turism/agroturism; 

 Lipsa unei oferte turistice complexe; 

 Slaba modernizare a infrastructurii; 

 Lipsa promovării potențialului turistic 

al comunei; 

 Lipsa investitorilor care să ofere 

servicii complete de turism (excursii, 

drumeții, etc.); 

 

 

 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

120 

 

Oportunități  Amenințări  

 

 Invesții în derulare pentru 

modernizarea infrastructurii; 

 Existența potențialului de dezvoltare a 

turismului/agroturismului; 

 Constituirea unui parteneriat public-

privat pentru valorificarea 

potențialului turistic/ agroturistic; 

 Existența Fondurilor nerambursabile 

pentru investiții în structuri de primire 

turistică și dezvoltarea agroturismului; 

 

 

 Slaba promovare turistică a zonei; 

 existența unitatilor de primire turistică 

în număr scăzut; 

 

 

 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 poluare redusă a aerului, apei și 

solului;  

 utilizarea la scară redusă a pesticidelor 

și îngrășămintelor chimice în 

agricultură; 

 utilizarea îngrășămantului natural în 

agricultură; 

 inexistența activităților industriale 

poluante; 

 

 inexistența unui sistem de 

monitorizare al poluarii apei, aerului 

și solului pe raza comunei; 

 absenta infrastructurii de canalizare 

pentru întreaga comună conduce la 

poluarea apelor de suprafața și a celor 

subterane; 

 dejectiile animale afecteaza calitatea 

mediului; 
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 relativa departare de platformele 

industriale poluante; 

 proiecte de viitor pentru introducerea 

rețelei de canalizare; 

 suprafață mare de pășuni și fânețe; 

 existența unei diversități a resurselor 

naturale; 

 existența sistemului de colectare 

selectiv al deșeurilor; 

 inexistența unor actori locali interesati 

în parteneriate pentru protectia 

mediului; 

 absenta fondurilor locale pentru 

proiecte de mediu; 

 inexistența la nivel local de specialiști 

care să elaboreze proiecte de mediu; 

 

Oportunități  Amenințări  

 

 existența unor programe cu finanțare 

nerambursabilă orientate direct spre 

protecția mediului și a naturii; 

 creșterea interesului autorității locale 

în promovarea de parteneriate pentru 

protecția mediului; 

 posibilitatea dezvoltării de colaborări 

în domeniul protecției mediului; 

 existența PO  Mediu;  

 valorificarea resurselor regenerabile 

de energie; 

 crearea unor parteneriate între 

aministrația publică locală și mediul 

privat pentru protecția mediului 

înconjurător. 

 

 fenomene de saturare, suprapasunat, 

eroziune; 

 insuficiența fondurilor destinate 

protecției mediului; 

 costurile proiectelor de mediu 

finantate prin fonduri UE implică 

cofinanțări mari de care autoritatea 

locală nu dispune; 

 condiții meteo nefavorabile, 

producerea de calamități naturale; 

 poluarea accidentală a apelor de 

suprafață; 

 exploatarea intensivă a fânețelor; 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 Implicarea activă a conducerii în 

procesul de reformă a administratiei; 

 existența unor proceduri 

organizaționale care facilitează 

desfășurarea raporturilor de muncă în 

instituție și asigură un flux 

informațional și al documentelor 

adecvat; 

 actualizarea periodică a organigramei 

instituției; 

 aplicarea unui management financiar 

riguros bazat pe utilizarea rațională și 

eficientă a bugetului/fondurilor 

disponibile; 

 existența personalului propriu care 

poate constitui nucleul pentru 

dezvoltarea de programe; 

 asigurarea liberului acces la informații 

de interes public și transparența 

procesului administrativ pentru 

dezvoltare comunitară; 

 

 Eficiența redusă a politicilor publice 

aplicate la nivelul Primăriei; 

 Salariile reduse și posibilitățile reduse 

de motivare financiară îndepărtează 

oamenii pregatiși de domeniul 

administrației; 

 Imposibilitatea promovării salariaților 

în cadrul institutiei; 

 Personal insuficient și alocarea de 

sarcini suplimentare care depăsesc fișa 

postului; 

 Absența expertizei în absorbția de 

fonduri structurale; 

 Lipsa unor metodologii de raportare și 

evaluare lunară a activității desfășurate; 

 Fonduri reduse alocate formării 

profesionale continue la nivelul 

instituției; 

 Bază materială precară;  

 Dotari IT depăsite din punct de vedere 

tehnic; 

 Patrimoniu restrâns care nu permit 

desfățurarea de activități; 

 Lipsa parteneriatelor public-privat; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 
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modernizarea și dezvoltarea Primăriei; 

 Constrângerile financiare restrâng 

domeniile de intervenție;  

Oportunități  Amenințări  

 Oportunități de finantări 

nerambursabile în domeniul pregătirii 

personalului administraței – 

Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Oportunități de modernizare a 

administrției: PO Dezvoltarea 

Capacitatii Administrative. 

 Fluctuații de personal; 

 Ciclurile electorale perturbă uneori 

funcționarea administrației locale; 

 Absența resurselor financiare; 

 Inexistența parteneriatelor pentru 

dezvoltarea de programe; 

 Imposibilitatea stimulării potentialilor 

parteneri; 

 Absența de personal calificat în unele 

domenii; 

 Cadrul legislativ instabil. 

Analiza şi matricea SWOT oferă cadrul general care permite definirea unor 

alternative strategice, pe baza unei analize combinate ale comunei şi a mediului 

extern. Uneori, simpla analiză a celor 4 elemente specifice permite acumularea unor 

informaţii importante și esențiale pentru dezvoltarea comunității.  

Elementele de bază ale analizei SWOT sunt extrem de simple şi clare. Pe 

lângă faptul că formularea exactă a atuurilor, punctelor slabe, oportunităţilor şi 

ameninţărilor este o chestiune foarte delicată şi de durată, transpunerea acestora în 

alternative strategice este dificilă. 

O altă problemă este luarea unei decizii. Chiar dacă matricea a fost elaborată 

cu grijă, deciziile vor fi luate după o atentă analizare de către persoanele implicate. 

În stabilirea direcţiilor de acţiune, consideraţiile legate de riscurile implicate de 

fiecare dintre alternative şi cele legate de resurse joacă un rol la fel de important ca 

analiza propriu-zisă. 
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Capitolul V. Realizarea analizei de nevoi pe domenii prioritare de investiție 

 

1. EDUCAȚIE 
 

Resurse 

existente 

Resurse umane 21 cadre didactice 

Resurse 

materiale 

 Infrastructura de educație din comuna Bîra cuprinde următoarele unități:  

 Școala Gimnazială ”Antonie Muresianu” Bîra; 

 Școala Primară nr. 2 Rediu; 

 o sală de sport la Școala Gimnazială ”Antonie Mureșianu” Bîra;  

 În cadrul școlii gimnaziale ”Antonie Mureșianu” sunt: 

 1 laborator IT; 

 1 laborator de biologie; 

 1 laborator de chimie; 

 biblioteca școlară; 

 1 microbuz școlar;  

Alte informații 

          

 Potrivit datelor obținute, sunt cuprinși în învățământ 215 copii – anul școlar 2019-2020 
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Intervenții/ acțiuni 

necesare: 

 Reabilitare  imobile școli: izolare termică, instalații termice, sanitare, reparații acoperiș; 

 Modernizare și dotare săli de clasă și laboratoare cu  mobilier și kit-uri pentru 

experimente și lecții; 

 Amenajare spații de joaca pentru copii la școli; 

 Construirea unei săli de sport în localitatea Bîra; 

 Înființare/ amenajare baze sportive în fiecare sat din comună; 

 Achiziționare microbuze școlare; 

 Amenajare curți și împrejmuiri la grădinițe, școli și parcuri; 

 Achiziționarea periodică de materiale didactice pentru desfășurarea activităților; 

 Deșfăsurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea comportamentului și 

a deprinderilor față de mediu în grădinițe și școli; conștientizarea cadrelor didactice în 

ceea ce privește influența și rolul de formator. 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Adoptarea materialelor de construcții moderne cu calitati termice deosebite   

Financiare 

Resurse bugetare 

Resurse atrase 

Resurse locale 

Fonduri nerambursabile 

Umane Colectivele Școlilor din comuna Bîra 

Observatii 
Sistemul educativ local trebuie să devină principala sursa de competențe profesionale pentru 

mediul rural  
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2. CULTURĂ  
 

Resurse 

existente 

Resurse umane Nu exista director de CC – este o persoană care răspunde de Căminul cultural din Bîra 

 

 1 Camin Cultural în localitatea Bîra;  

 1 Biblioteca comunala Bîra; 

      În comuna exista 4 biserici ortodoxe și 1 biserică catolică; 

 1 muzeu etnofolcloric; 

 Monumente istorice:  

- Situl arheologic de la Rediu, punct "La Cetate" sat REDIU; 

- Cetate de pamant sat REDIU; comuna BÎRA " 

- Asezare sat REDIU; comuna BÎRA "La Cetate”  

- Asezare sat REDIU; comuna BÎRA "La Cetate” 

- Asezare sat REDIU; comuna BÎRA "La Cetate” Eneolitic, Cultura Cucuteni; 
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Resurse 

materiale 

 Alte monumente: 

 Monumentul eroilor din primul razboi mondial (în centrul satului Bîra) 

 Un monument al eroilor din cel de‐al II‐lea razboi mondial, în fața scolii din Rediu 

  Monumentul ostasului Nemescu Lica, căzut în Revolutia din 1989 (Negrești ‐ 

în curtea Bisericii) 

 

Alte forme 
 Ziua recoltei se organizează în ultima duminică din luna septembrie a fiecărui an. 

 Obiceiuri de iarna – tradiții populare 

Necesitati: 

 Dotare cămine culturale;                                                                         

 Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii comunale; 

 Dotare biblioteca comunală; 

 Înfiintare punct de informare în cadrul căminului cultural; 

 Amenajare curți și împrejmuiri la căminele culturale; 

 Identificarea de actori locali care să investeasca – de exemplu săli internet, 

activități recreative etc. 

 Identificarea de resurse financiare externe; 

 Diversificarea activităților din cadrul caminelor culturale. 
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Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Organizarea mai judicioasa a spațiilor din Căminul Cultural 

Financiare 

Resurse bugetare (cum ar fi fondul Ministerului Culturii pentru reabilitarea căminelor 

culturale din mediul rural) 

Resurse atrase (Identificarea de actori locali care să investească) 

Resurse locale 

Fonduri europene nerambursabile 

Umane Angajați din cadrul primăriei 

Observații Activitățile culturale pot crea o relansare a specificului local al comunei 
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3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
 

3.1  SĂNĂTATE 
 

Resurse 

existente 

Resurse umane 
                      2 medici de medicina generala + 2 asistenți medicali;  

                     1 medic veterinar + 1 tehnician veterinar; 

Resurse 

materiale 

 2 cabinete medicale medicină de familie în Bîra; 

 1 farmacie umană în satul Bîra; 

Alte forme - 

Necesități: 

 Reabilitarea/ modernizarea, dotarea și utilarea cabinetelor medicale la standarde 

europene; 

 Înființarea unui Centru  medical de permanență pe raza comunei; 

 Înființare cabinete medicale în satele unde nu există; 

 Studiu în vederea stabilirii calității apelor de la sursele de apă subterane și de 

suprafață de pe teritoriul comunei; 

 Program complex de asigurare a securității umane față de expunerea la riscul de 

îmbolnăvire. 
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Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Baza materială actuală 

Financiare Fonduri publice, fonduri atrase, fonduri europene nerambursabile 

Umane Personal de specialitate  

Observații Politica de sanatate umană constituie una din prioritățile importante ale Uniunii Europene 

 
 
 

3.2  ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 

Resurse 

existente 

Resurse umane 
 10 asistenți personali;  

 1 asistent maternal; 

Resurse 

materiale 
                                  Serviciul de asistență socială din cadrul Primariei nu este acreditat  

Alte forme - 

Necesitati: 

 Construirea unui Centru social 

 Consiliere psihologică pentru copiii abandonați/lăsați în grija altor persoane din cadrul 

ori din afara familiei; 

 Construirea unui centru de zi destinat persoanelor defavorizate; 

 Construirea unui centru pentru persoane vârstnice; 
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 Înființare post de psiholog si personal specializat în vederea consilierii persoanelor cu 

probleme (mame singure-familii monoparentale; persoane care consumă alcool și alte 

persoane aflate în dificultate); 

 Campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea serviciilor de asistență 

socială; 

 Identificarea de potențiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care să preia 

administrarea sau să sprijine aceste servicii. 

Mijloace de 

realizare 

Materiale - 

Financiare 

Resurse bugetare 

Resurse atrase (potențiali actori locali - parohii, ONG-uri, etc.- care să preia administrarea acestor 

servicii) 

Fonduri europene 

Umane Asistenți personali, maternali, asistenți sociali 

Observatii -  

 
 
 
 
 
 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

132 
 

4. INFRASTRUCTURA 
4.1  ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane 
        2 agenți de poliție 

        SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA  

Resurse 

materiale 

       Sediul de poliție 

        Serviciu S.V.S.U. 

Alte forme În cadrul SVSU sunt 13 voluntari – serviciu de categoria V1 

Necesități: 

 Reabilitare/ modernizare și dotare sediu de poliție; 

 Înființare Poliție Locală; 

 Dotarea  compatimentului SVSU cu  mașină de interventie situații de 

urgență,echipamente pentru pentru voluntari; 

 Campanii de educație a populației în spiritul respectării legii. 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Fonduri bugetare 

Umane Personal de specialitate format dintre localnici sau atras 

Observații 
Siguranța publică devine o prioritate locală importantă legată de frecvența tot mai ridicată a 

fenomenelor naturale  
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4.2 CONDIȚII DE LOCUIT  
 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 

Populația comunei –1986 locuitori (conform datelor furnizate de  Direcția Regională de Statistică 

Neamț) 

Resurse 

materiale 

 975 gospodării  

 Starea fizică a construcțiilor: 50% buna, 25% medie,25% rea 

Alte forme    100% din total sunt racordate la rețeaua de curent electric 

Necesități: 

 Aplicarea Codului construcțiilor privind locuintele (reabilitarea celor vechi si 

construirea altora noi); 

 Acțiune educativă de conștientizare a locuitorilor cu privire la exigențele condițiilor 

de locuit; 

 Reabilitarea și izolarea termică a blocurilor de locuințe; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare 
Fonduri proprii  

Fonduri bugetare 

Umane Forța de muncă calificată, plecată în strainătate sau disponibilă pe plan local 

Observatii 
Este necesară o campanie de conștientizare a populației cu privire la necesitatea creării unor 

condiții de locuit la standarde înalte de confort 
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4.3 TEHNICO – EDILITAR 
 

Resurse 

existente 

Resurse umane 1986  locuitori  

Resurse 

materiale 

  Retea de alimentare cu apa pe o distanta de 12,5 km (prin APDRP - FEADR) 

 Retea de canalizare – 13,5 km cu statie de epurare (prin APDRP - FEADR) 

 247 de locuinte racordate la reteaua de apa potabila 

 Există latrine sau fose septice; 

 Există fântâni sau captări de izvoare de către locuitorii satelor, lucrări ce sunt insuficiente 

și nu prezintă  siguranță; 

Alte forme - 

Necesitati: 

 Introducerea rețelei de gaz metan  pentru acoperirea nevoilor energetice ale populației și 

instituțiilor (există intocmit studiul de fezabilitate cu avizul de principiul al Transgaz, 

documentație  transmisă comisiei de petrol și gaze din cadrul ministerului dezvoltării); 

 Extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă și canalizare în satul Negrești – 3km; 

 Modernizarea și extinderea rețelei de furnizare a apei potabile și canalizare în satele 

Rediu și Bîra – 4km; 

 Construire stații de epurare – stație locală; 
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 Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la rețeaua 

edilitară pentru eliminarea expunerii la poluare și agenți patogeni. 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale  

Financiare Fonduri atrase, fonduri publice, fonduri europene nerambursabile 

Umane Persoane active din comună (aplicarea proiectelor generează surse de venituri pentru populație) 

Observații Acest sector este determinant în crearea condițiilor optime de locuit în localitate 

 
 

4.4 REȚEA ENERGETICĂ 

Resurse 

existente 

Resurse umane - 

Resurse 

materiale 

 20 km rețea iluminat public; 

 Racord rețea electrică a locuințelor 100% 

Alte forme 
Potențial  utilizare surse alternative de producere a energiei electrice 

energia aerului, solară, etc 

Necesități: 

 Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public; 

 Modernizarea iluminatului public cu led; 

 Extindere rețea de alimentare cu energie electrică; 

 Valorificarea resurselor energetice regenerabile – eoliene, energia solară; 
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 Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică produselor 

agricole. 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale 
Terenul disponibil 

Potențial eoliene, panouri solare – resurse energetice regenerabile 

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice, fonduri europene nerambursabile 

Umane Locuitorii satelor 

Observații 

Nu există o tradiție locală în domeniul aplicațiilor energetice din surse regenerabile (excepție, 

lemnul pentru foc) 

Valorificarea potențialului acestui sector constituie o șansă pentru dezvoltarea comunei 
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4.5 REȚEA DE TRANSPORT 

 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
Locuitorii comunei 1986 

Resurse 

materiale 

 Drumurile judetene: 

- DJ 207 A Bira – Nistria (21 km) 

- DJ 280 Bira – Stanita (7,5 km)  

 Drumurile comunale: 

- DC 60 Bira – Rediu (3,9 km) - modernizat 

 Drumurile sătești sunt modernizate în proporție de 75%. 

 5 statii de transport in comun amenajate si 5 spații parcare  

 Drumuri de interes local modernizate sau în curs de modernizare; 

 Existența unor proiecte demarate pentru modernizarea drumurilor comunale, sătești 

din comună. 

Alte forme -  

Necesități: 
 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Bîra; 

 Amenajare  refugii de călători; 
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 Modernizarea rețelelor de transport rutier (drumuri comunale): lucrări canalizare, rețele 

apa, asfaltare, rigole scurgere, piste bicicliști, rampe de acces persoane handicap;   

 Modernizarea drumurilor agricole; 

 Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței în circulația publică și 

asigurarea liberei deplasări a cetățenilor; 

 Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane și de marfă din zona și 

promovarea acestuia în rândul transportatorilor locali. 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Calitatea drumurilor de acces în localitate 

Financiare Fonduri proprii, fonduri europene nerambursabile, fonduri publice 

Umane - 
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5. AGRICULTURA - SILVICULTURA 

 

5.1 AGRICULTURA 

 
Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
Locuitorii comunei Bîra - 1986 

 

Resurse 

materiale 

 2372  ha suprafața totală a comunei 

 2136 ha teren agricol: 1514 teren arabil, 439  ha pașuni, 168  ha fânețe, 15 ha livezi și 

vii; 

 Efectivul de animale 

cai bovine ovine porcine caprine păsări stupi 

40 370 2000 200 1000 5000 300 

 5 Asociații familiale PFA – activează în domeniul agricultura; 

Alte forme 
                   Principalele culturi: porumb, grâu, floarea soarelui, cartofi și legume. 

 

   Suprafață ape 26 ha 

Necesități:  Modernizare drumuri agricole; 
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 Infiintare centru de predare a produselor din carne si lapte – domeniul zootehnie; 

 Înfiintare puncte/centru de colectare a laptelui; 

 Înfiintarea unui abator la standarde, care sa deservească și localitățile limitrofe; 

 Înființare ferme de ovine, bovine, porcine și caprine; 

 Înființare Asociatia Crescatorilor de Animale; 

 Reabilitare pășuni și fânețe; 

 Înființare secții de reparații mașini agricole; 

 Promovarea unei politici agricole care să conducă la performanța și la valorificarea 

biomasei (nealimentar); 

 Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucreaza în 

agricultură; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Surse proprii, Surse publice, Surse atrase- fonduri nerambursabile - PNDR 

Umane -  

Observații 
Creșterea animalelor va rămâne activitatea de bază pentru dezvoltarea economică a comunei, dar 

trebuie să devină performantă printr-o abordare managerială modernă 
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5.2  SILVICULTURA 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
- 

Resurse 

materiale 

                   78 ha teren paduri din care 66 ha aflate în proprietate privată și 12 ha                   

                       Proprietate de stat 

Alte forme - 

Necesități: 

 Lucrări de împădurire și amenajarea de perdele forestiere; 

 Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă pentru valorificare 

energetică; 

 Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de păduri private. 

 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Terenuri improprii practicării agriculturii sau predispuse la alunecări  

Financiare Fonduri externe, publice,  PNDR 

Umane Formarea resurselor umane specializate 

Observatii - 
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6. INDUSTRIE – COMERȚ – SERVICII  
 

6.1  INDUSTRIE 

 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
         35 de persoane salariate în domenii non-agricole 

Resurse 

materiale 
În comuna Bîra există unitați comerciale în domeniul alimentar și industrial. 

Alte forme - 

Necesități: 

 Acțiuni de sprijinire a mediului de afaceri local; 

 Înființarea unui târg- obor pentru comercializarea animalelor ; 

 Înființarea unei piețe de comercializare a produselor agroalimentare; 

 Sprijin pentru dezvoltarea industriei bazate pe prelucrarea resurselor agricole; 

 Acordarea de sprijin pentru înființarea de asociații și grupuri de producători locali în 

vederea amplificării producției și comercializării produselor locale;  

 Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activități de producție 

pentru valorificarea resurselor locale; 

Mijloace Materiale - 
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de 

realizare 

Financiare Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private 

Umane Continuarea studiilor de către absolvenții școlii 

Observații - 

 
 

6.2  COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
 

Resurse 

existente 

Resurse umane 
           Întreprinzătorii privați de pe raza comunei 

 

Resurse 

materiale 
 8 unități comerciale – magazine mixte; 

Alte forme - 

Necesități: 
 Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale; 

 Înființarea unor spații comerciale de alimentație publică de tip SUPERMARKET 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri europene pentru sprijinirea microîntreprinderilor 

Umane  

Observatii 
     Risc: regimul sever al condițiilor de comercializare a produselor alimentare impun cheltuieli 

ridicate pentru investiții   
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6.3 SERVICII 

 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
                     Întreprinzătorii privați de pe raza comunei 

Resurse 

materiale 

 Posta  

 INTERNET;  

 Telefonie mobila; 

  Servicii medicale;  

 Farmacie umana;  

 Cabinet de asistenta veterinara; 

 Unitati comerciale – 8 magazine mixte; 

Alte forme 
- 

 

Necesități: 

 punct bancar, bancomat, puncte pay point; 

 frizerie, coafor; 

 spălătorie haine; 

 spălătorie auto 
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 unitate reparatii electrocasnice; 

 puncte de colectare a laptelui; 

 cizmarie, croitorie; 

 punct de informare a populatiei cu privire la legislatia europeana 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Dotări adecvate pentru servicii de performanță 

Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe 

Umane Tineri care se pot califica în scopul desfășurării unor activități în domeniul serviciilor 

Observații 
Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali și atrasi pentru dezvoltarea unor 

activități economice în domeniul serviciilor  

 
 

7. TURISM 
 
 

Resurse 

existente 

Resurse umane 

Locuitori ai comunei Bîra 

Întreprinzători privați 

Personal din cadrul primăriei 

Resurse 

materiale 

         

-  
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 Atracții turistice pe raza comunei: 

 Bisericile de pe raza comunei Bira: 

- Biserica ortodoxă cu hramul "Mihail și Gavril" pe 8 Noiembrie, biserica care există 

odată cu primele așezari pe aceste locuri 

- Biserica ortodoxă (Satul Nou) cu hramul "Sf. Ioan Gură de aur pe data de 13 

noiembrie" 

- Biserica catolică cu hramul "Sfanta Fecioara Maria Indurerata” (Satul Nou) pe 14 

septembrie hramul coincide cu bâlciul anual al localității " 

- Biserica ortodoxăa cu hramul “Sf. Maria" ‐ pe 8 septembrie 

- Biserica ortodoxă cu hramul împăraților "Constantin și Elena" 

 SITUL ARHEOLOGIC „LA CETATE", la 3 km de Rediu II, în partea stangă a râului 

Siret 

 Muzeu etnofolcloric 

 Tradițiile de artă populară și meșteșuguri. 

Alte forme 
 Traditiile de arta populara si mestesuguri (Arta ceramicii, Arta fierului batut, Impletiturile de 

nuiele, Tesaturile de interior, Cusutul plapumelor, Tesutul stergarelor) 

Necesități:  Valorificarea zonelor cu potențial turistic 
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 Organizarea de spații și activități de agrement 

 Revitalizarea tradițiilor și artei populare și valorificarea obiectelor de artă 

populară 

 Modernizarea infrastructurii 

 Identificarea potențialilor investitori în turism/agroturism 

 Informare și asistență privind fondurile interne și externe disponibile 

 Implicarea în amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui parteneriat 

public-privat 

 Accesarea fondurilor disponibile (POR, PNDR etc.) 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Zone ale comunei care pot fi amenajate pentru agro-turism 

Financiare 

Resurse private, Resurse atrase, fonduri europene nerambursabile 

 

Umane 

Intreprinzatori, oameni de afaceri 

Administrația publică locală 

Observații 

Promovarea unei politici de încurajare a activităților de interes turistic în asociere cu alte activități 

care pot capata specific local  

 
 
 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

148 
 

8. MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

8.1  MANAGEMENTUL TERITORIULUI 
 

Resurse 

existente 

Resurse umane 
Responsabilul pe urbanism, primarul;  

cei 1986 de  locuitori ai comunei 

Resurse 

materiale 
Cele 2372 ha ale comunei 

Alte forme 
- 

 

Necesități: 

 Crearea unei mentalități de abordare a vieții sociale și economice locale în care teritoriul 

constituie o resursă;  

 Studii și cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potențial economic, social, 

ecologic, tehnologic și crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potențial - 

completare, finalizare; 

 Definitivarea reconstituirii proprietății asupra terenurilor și clădirilor; 

 Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru îmbunătățirea condițiilor 

de dezvoltare rurală; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Întreg teritoriul comunei 

Financiare 
Resurse bugetare, resurse atrase, fonduri europene 

 

Umane 
 

Acces la consultanță de specialitate pentru realizarea obiectivului  

Observații Managementul teritoriului diferă de amenajarea teritoriului 
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8.2 AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Resurse 

existente 

Resurse umane 
                 Disponibilitatea celor 1986 de locuitori de a participa la activitățile de amenajare a  

                      teritoriului 

Resurse 

materiale 
                Cele 2372 ha ale comunei 

Alte forme 
 Teren neagricol - 236 ha 

 Potențial înființare parc eolian, energie solară. 

Necesități: 

 Lucrări de regularizare a pârâului Albuia; 

 Lucrări de îndiguire în zonele cu risc de inundații; 

 Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare și 

asigurare acces; 

 Constituirea și actualizarea permanentă a unei baze de date privind situația teritoriului; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale 
Încurajarea dezvoltării unor activități economice locale pentru amenajări și întreținere  

 

Financiare 
Fonduri private, fonduri atrase, fonduri europene 

 

Umane 
Crearea de locuri de muncă pentru populația activă locală pentru lucrări de amenajare 

 

Observații 
Promovarea unei politici de amenajare și creare a unor premise de dezvoltare locală pe principii 

durabile 
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9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 

9.1  CALITATEA MEDIULUI (APA, AER, SOL) 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
Locuitorii comunei nu sunt expuși la poluare sau generatori de poluare 

Resurse 

materiale 
Gospodăriile populației, dejecțiile animaliere. 

Alte forme O parte din populație deține instalații pentru apă și canalizare realizate din surse proprii. 

Necesități: 

 Identificarea surselor de poluare și a stadiului de afectare a mediului înconjurător; 

 Monitorizarea calității, luarea unor măsuri de protecție care vizează starea de confort și 

sănătate a populației; 

 Educația ecologică trebuie promovată la toate nivelele de administrare și de vârstă; 

 Formarea comportamentului și a deprinderilor față de mediu trebuie să înceapa și să se 

desfașoare în mod sistematic în grădinițe și școli; 

 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea durității apei 

( prezintă nitriți și nitrați în cantități considerabile), solului; 

 Program de restructurare a activităților gospodărești pentru eliminarea surselor de 

poluare a aerului, apei și solului; 
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 Program de conștientizare a populației comunei asupra riscurilor de expunere la 

poluare și a măsurilor de evitare  a poluării mediului înconjurător; 

 Organizarea societății civile pentru promovarea conceptelor ecologice 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Depoluare naturală (macrofite) 

Financiare Resurse publice, resurse atrase 

Umane Reprezentanții societății civile, personal specializat pentru aplicarea proiectelor 

Observatii - 

 

9.2  PROTECȚIA SANĂTĂȚII UMANE 

Resurse 

existente 
Resurse umane 

                                  2 medici de familie + 2 asistente;  

                                 1  medici veterinari + 1 tehnician veterinar;  

Populația comunei grupată pe categorii de vârstă – date din 2019: 

Varsta < 14 ani 15 – 59 ani >60 ani 

Nr persoane 362 1232 382 
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Resurse 

materiale 

 2 cabinete medicale; 

 1 farmacie umană; 

                                                       1 cabinet veterinar;                                                        

Alte forme - 

Necesități: 

 Program de conștientizare a populației cu privire la expunerea agenți nocivi în diferite 

situații și necesitatea unor măsuri drastice de protejare; 

 Construirea unui staționar pentru supravegherea stării de sănătate; 

 Modernizarea cabinetelor medicale pentru asigurarea serviciilor de sănătate la standarde 

înalte; 

 Program de educare a populației pentru adoptarea unui mod de viață sanatos; 

 Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană: poluare chimică, zgomot, 

stres; 

 Organizarea societații civile pentru promovarea conceptelor moderne de sănătate umană; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Clădiri și mijloace de comunicare și transfer de cunoștințe 

Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private, fonduri europene 

Umane Specialiști și voluntari 

Observații Focalizarea politicii administrației publice pe satisfacerea nevoilor umane 
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9.3  UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
Locuitorii comunei Bîra 

Resurse 

materiale 

 2136 ha teren agricol: 1514 ha teren arabil, 439 ha pasuni, 168 ha fanete, 15 ha 

livezi și vii 

Alte forme - 

Necesități: 

 Desfășurarea unei campanii de conștientizare a populației cu privire la gestionarea 

durabilă a resurselor locale; 

 Promovarea unei politici de încurajare a activităților de exploatare a resurselor 

regenerabile; 

 Ecologizarea albiei pârâurilor ce străbat teritoriul comunei; 

 Utilizarea resurselor regenerabile pentru iluminatul public; 

 Proiect de educare și transfer de cunoștințe cu privire la conceptul de dezvoltare 

durabilă și a raportului nevoi/ resurse; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale Mijloace moderne de conducere și control al proceselor 

Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private 

Umane Proprietarii de pământ de pe raza comunei pentru resursele solului  
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Observații Oportunitatea valorificării potențialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene 

9.4  MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
           Colectarea deșeurilor selectiv de o firmă de salubritate 

Resurse 

materiale 
- 

Alte forme 
Comuna Bîra face parte din proiectul integrat « Sistemul de management integrat al 

deșeurilor din județul Neamț «   

Necesități: 

 Activități de educare a populației cu privire la necesitatea și modul de gestionare a 

deșeurilor menajere solide; 

 Dotarea cu infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor – 30 pubele; 

 Crearea infrastructurii locale de colectare și depozitare intermediară a deșeurilor solide; 

 Organizarea societății civile pentru promovarea conceptelor moderne de gestionare a 

deșeurilor; 

 Înființarea unui Centru de colectare/ procesare primară a deșeurilor plastice; 

 Educația ecologică trebuie promovată la toate nivelele de administrare și de vârstă 

Mijloace Materiale Infrastructura de colectare, depozitare, transport 
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de 

realizare 

Financiare Resurse publice, resurse atrase, fonduri externe 

Umane Personal calificat 

Observații Acest sector este determinant în crearea condițiilor optime de locuit în localitate 

 

9.5  SPAȚII VERZI 

Resurse 

existente 

Resurse umane                      Locuitorii comunei 1986 persoane 

Resurse 

materiale 
Spații publice, curțile oamenilor și ale instituțiilor 

Alte forme                  

Necesitati: 

 Înființarea și amenajarea de zone de agrement și de joacă pentru copii; 

 Modernizarea spațiilor verzi existente în comună; 

 Amenajare spații verzi la școli, grădinițe, cămine culturale; 

 Amenjare parc; 

 Realizarea unor spații verzi; 

 Program de conștientizare și educare a populației la toate nivelurile de vârstă. 

Mijloace 

de 

Materiale Acces la material biologic adecvat 

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe 
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realizare Umane Acces la consultanța peisagistică 

Observații Pentru locuitorii comunei amenajarile peisagistice trebuie să devină un factor de confort și sănătate 

 

9.6  STABILIZARE TERENURI 

Resurse 

existente 

Resurse umane -  

Resurse 

materiale 
                   Terenuri inundabile cauzate de pârâul Albuia și pârâul Rediu; 

Alte forme - 

Necesități: 

 Realizarea de lucrări de regularizare a pârâului  Albuia; 

 Consolidarea malurilor și taluzurilor prin plantarea de zone verzi;  

 Lucrări de împădurire pentru stabilizarea terenurilor cu risc de alunecare de teren; 

 Realizarea de lucrări de stabilizare a versanților și a malurilor; 

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale 
Suprafețele de teren afectate 

 

Financiare Fonduri europene nerambursabile 

Umane Persoanele active din comună, proprietari ai terenurilor afectate 

Observații Prin acțiunile de stabilizare a terenurilor se reface și echilibrul ecologic al zonei 
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10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 
 
 

Resurse 

existente 

Resurse 

umane 
               angajații Primariei Comunei Bîra; 

               

Resurse 

materiale 
               Sediu propriu  

Alte forme 

               Dotări IT: 10 calculatoare, 4 imprimante și 2 multifuncționale 

 Alte dotări: Buldoexcavator JCB ,tractor U 650 cu remorcă, autoutilitară Dacia Doker pentru 

SVSU,microbuz scolar M3 Sprinter cu 30 locuri ,autoturism Skoda Octavia si motostivuitor. 

Necesități: 

 Extindere, reabilitare și dotare sediu primărie; 

 Programe de dotare și întărire instituționala a administratiei publice; 

 Dotare sediu primărie cu echipamente de birotică și arhivare; 

 Dotare la standarde corespunzătoare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite 

populației, inclusiv cu echipamente IT de ultima generație care să permită menținerea 

înregistrarilor (de taxe și impozite, de terenuri, etc.) în condiții corespunzătoare și care să 

contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a problemelor care apar.  

 Dotarea compartimentului administrativ cu utilaje pentru transport, întreținere spații verzi, 

întreținere drumuri comunale, străzi și drumuri de exploatare; 

 Inființare sistem supraveghere video pentru instituțiile publice și toată comuna; 

 Inființare serviciu distribuire internet Wi_Fi pentru toată comuna; 

 Înființarea de spații de parcare în comună; 

 Dotări IT:  8 calculatoare, 4 multifuncționale; 1 copiator pentru planșe A0, A1, A2, A3 

 Dotări materiale: Bulboexcavator  - 1 buc cu lama de deszăpezire; Tractor cu remorcă si 

lama de deszăpezire; Utilaj împrăștiere material antiderapant; Vidanjă,motopompă;  



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

158 
 

Mașină specială pentru stins incendii pentru SVSU; Masină dotată cu mijloace de 

interventie pentru situatii de urgență; UTV pentru interventii; Autoturism electric (Tesla) 

 Programe de perfecționare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu programe 

informatice pentru menținerea înregistrărilor (cadastru, taxe si impozite, etc.) ; 

 Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investiții ale 

comunității și pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public; 

 Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și pentru pregătirea 

cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare comunitară; 

 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite participarea 

cetățenilor la luarea deciziilor și implicarea acestora.  

Mijloace 

de 

realizare 

Materiale 
Patrimoniul public si privat al comunei 

 

Financiare 
Fonduri proprii, fonduri bugetare si fonduri externe 

 

Umane 

Creșterea numărului de salariați ai Primăriei pentru a se mări calitatea actului de administrație 

publică   

 

Observații 

Creșterea autonomiei administrației publice locale presupune constituirea mijloacelor adecvate a 

aplicare și urmărire a consecințelor politicii economice, sociale și ecologice și a impactului asupra 

cetățenilor și bunurilor lor 
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Capitolul VI. Directiile strategice de dezvoltare a localității 

Prezenta strategie se referă doar la domenii de intervenție în care are atribuții 

Consiliul Local, fiind excluse domeniile care nu cad în sarcina acestei instituții, cum ar 

fi activitățile private în domeniul economic. Aceste activități private pot fi însa spijinite 

de către administrația locala, mai ales că în viitor vor aduce venituri la bugetul local. 

Strategia se referă și la acele posibilități ale autorităților locale de a sprijini dezvoltarea 

economică și socială a comunității.  

Pentru implementarea anumitor măsuri este nevoie de o conlucrare cu alte 

autorități locale vecine și cu Consiliul Județean Neamț, precum și cu alte instituții 

abilitate. Este vorba mai ales de infrastructura mare, unde se impun colaborări cu 

diverși parteneri. 

Consiliul Local al Comunei va stabili ordinea priorităților în funcție de nevoile locale și 

de resursele financiare disponibile. 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare:  

Dezvoltarea echilibrată și armonioasă a comunei, prin crearea și susținerea unui mediu 

economico – social competitiv, stabil, sanatos și diversificat, care să asigure creșterea 

economică în ritm continuu și Creșterea calității vieții cetățenilor. 
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Obiective specifice principale: 

 Îmbunatățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării 

socio-economice durabile  

 Asigurarea protecției și calității mediului înconjurator în vederea creșterii 

standardului de viață al locuitorilor și dezvoltării durabile a comunei Bîra.  

 Îmbunatățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală și 

asigurarea echității, egalității de șansă și facilitarea integrarii sociale și pe 

piața muncii a grupurilor defavorizate.  

 Dezvoltarea sistemului de învățământ la nivelul comunei Bîra, prin 

îmbunatățirea infrastructurii și a dotărilor, crearea cadrului pentru 

desfășurarea de activități extracurriculare, creșterea calității și diversificarea 

serviciilor educaționale.  

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sustinerea ofertei de servicii 

medicale în vederea asigurarii accesului tuturor categoriilor de locuitori la 

serviciile de sanătate de bază.  

 Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural, punerea în valoare a resurselor antropice și crearea de facilitati 

pentru petrecerea timpului liber.  

 Dezvoltarea durabila a sectorului turistic în comună prin promovarea 

potențialului cultural local și crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui 

turism de agrement.  

 Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate și 

adaptabile nevoilor individuale și globale ale acestora care să prevină, să 

limiteze, să combată situațiile de marginalizare socială a tinerilor, să 

recupereze și să reintegreze social tinerii aflați în situații de risc.  

 Revigorarea și diversificarea economiei locale, bază a dezvoltarii socio-

economice a comunei Bîra 
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 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri și promovarea 

antreprenoriatului.  

 Creșterea capacității administratiei publice locale de furnizare a serviciilor 

către populatie și de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local.  

 

Obiective pe termen mediu și lung pe sectoare de activitate: 

1. EDUCAȚIE 

 Asigurarea unui sistem educațional performant, flexibil și adaptat condițiilor din 

mediul rural; 

 Facilitarea accesului pentru toți la educație; 

 Modernizarea infrastructurii de educație și asigurarea dotărilor, inclusiv IT, 

necesare desfășurării unui proces educațional competent și competitiv; 

 Facilitarea accesului la formare profesională continuă a adulților; 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii specifice pentru educație sportivă cu 

baze materiale corespunzatoare; 

  Implementarea de programe școlare pentru formarea comportamentului și 

deprinderilor privind protecția mediului; 

 

2. CULTURĂ ȘI ARTĂ 

 Diversificarea activităților culturale la nivelul comunei; 

 Modernizarea infrastructurii de cultură, întreținerea și conservarea obiectivelor 

culturale; 

 Facilitarea accesului la informații prin intermediul structurilor de cultură; 

 Revitalizarea practicilor tradiționale/artei populare, valorificarea acestora  și 

asigurarea transmiterii către generațiile viitoare. 
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3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 Asigurarea de servicii medicale suficiente și  la standarde europene; 

 Facilitarea accesului populației la servicii medicale de calitate; 

 Dezvoltarea unui program complex pentru informarea și educarea populației în 

spiritul unui mod de viața sanatos; 

 Efectuarea unui studiu pentru identificarea factorilor de risc asupra calității vietii 

și aplicarea solutiilor corespunzatoare; 

 Îmbunatățirea calității serviciilor sociale; 

 Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru diverse proiecte/programe 

sociale (asistarea mamelor singure, consiliere psihologică pentru copii, etc.) sau 

identificarea actorilor locali care să preia administrarea serviciilor sociale; 

 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistență socială prin crearea de centre 

pentru batrâni, persoane defavorizate, persoane cu nivel scăzut de trăi, etc. 

 

4. INFRASTRUCTURA 

 Creșterea standardului de viață pentru locuitorii comunei; 

 Crearea de condiții de viață atractive atât pentru menținerea populației tinere în 

localitate cât și pentru atragerea populației care ar dori să se stabileasca în 

comună; 

 Crearea de condiâii și faciliăți pentru familiile monoparentale, familiile tinere cu 

copii, persoane defavorizate; 

 Îmbunatățirea calității vietii locuitorilor comunei prin creșterea gradului de 

informatizare ca urmare a introducerii tehnologiei IT, atât în instituțiile publice 

(primărie, școli, cămine culturale, etc.), cât și în gospodariile populației; 

 Crearea de noi locuri de muncă, în diverse domenii de activitate (inclusiv 

domenii non-agricole) cu venituri suficiente pentru a asigura un nivel de trai 

decent; 
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  Facilitarea accesului la formare profesională în vederea calificării sau 

recalificării pentru reconversia profesională în domenii căutate pe piața forței de 

muncă. 

 Informarea și conștientizarea locuitorilor comunei cu privire la necesitatea 

racordării la reteaua tehnico-edilitară pentru eliminarea riscului expunerii la 

poluare și agenti patogeni; 

 Asigurarea de dotări edilitare complete și functionale, capabile să deservească 

necesitățile locuitorilor comunei, în conditii civilizate; 

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la rețeaua tehnico-edilitara. 

 Crearea unei rețele de drumuri la standarde UE, care să deservească necesitatile 

locuitorilor comunei și să asigure cadrul necesar pentru dezvoltarea activităților 

economice; 

 Modernizarea infrastructurii de drumuri și transport în acord cu normele privind 

protecția mediului înconjurător; 

 Creșterea siguranței în circulația publică și asigurarea liberei deplasări a 

locuitorilor  comunei. 

 

5. AGRICULTURA – SILVICULTURA 

 Creșterea productivității în sectorul agricol și zootehnic, reducerea populației 

ocupate în agricultura de subzistență; 

 Diversificarea activităților agricole generatoare de venit; 

 Promovarea unor politici agricole care sa dezvolte practici de agricultură 

durabilă, să conducă la performanță și la valorificarea biomasei (nealimentar); 

 Dezvoltarea unei agriculturi ecologice care și-ar putea găsi piața de desfacere în 

Uniunea Europeană; 

 Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în 

agricultură; 

 Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii; 
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 Organizarea de exploatații agricole pentru culturi performante. 

 

6. INDUSTRIE – COMERȚ – SERVICII 

 Crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea unui comerț civilizat pe raza 

comunei, comerț care să respecte reglementările în vigoare și care să nu 

pericliteze sanatatea populației; 

 Asigurarea facilităților necesare (utilități) pentru localizarea de afaceri în 

comună; 

 Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale; 

 Promovarea unor tehnici eficiente de marketing; 

 Creștarea calității serviciilor pe raza comunei; 

 Promovarea unei politici de asociere a întreprinzatorilor locali și atrași pentru 

dezvoltarea unor activități economice în domeniul serviciilor; 

 Facilitarea accesului la servicii de consultanță în domeniu, inclusiv pentru 

accesarea de fonduri europene; 

 Promovarea spiritului antreprenorial în rândul populatiei comunei prin 

organizarea a diverse forme de pregătire în domeniu; 

 Promovarea, la toate nivelurile de administrare și de vârstă, a conceptelor 

moderne de gestionare a deșeurilor. 

 

7. TURISM 

 Promovarea unei politici de incurajare a activităților de interes turistic în 

asociere cu alte activități care pot capata specific local; 

 Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – cai de acces și alte utilitati; 

 Sprijinirea intreprinzatorilor privati în deschiderea de afaceri în domeniu – 

pensiuni turistice, etc.; 

 Sprijin și asistenta pentru accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.); 
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 Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru valorificarea zonelor cu 

potential turistic/agroturistic. 

 

8. MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

 Creșterea potențialului economic al comunei și reducerea cheltuielilor de 

întreținere a infrastructurii prin investiții în domeniul sus menționat; 

 Efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica problemele comunei în 

domeniul sus menționat; 

 Amenajarea albiilor apelor și regularizarea canalelor cu torent în zonele afectate 

sau cu risc de a fi afectate; 

 Împadurirea suprafețelor degradate sau afectate de alunecări de teren; 

 Efectuarea unui studiu cu privire la posibilitatea irigării terenurilor arabile, 

concomitent cu dezvoltarea economiei agrare. 

 

9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 Elaborarea unui proiect de educare și transfer de cunoștințe cu privire la 

conceptul de dezvoltare durabilă; 

 Promovarea unei politici de incurajare a activităților de exploatare a resurselor 

regenerabile; 

 Aplicarea unui program de educare a populației pentru adoptarea unui mod de 

viață sănătos, promovarea conceptelor moderne privind sănătatea umană; 

 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea durității 

apei, solului; 

 Stoparea poluarii și depoluarea cursurilor de apă, inclusiv repopularea piscicolă a 

acestora; 
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 Restructurarea activităților gospodaresti pentru eliminarea surselor de poluare a 

aerului, apei și solului; 

 Reducerea poluării prin înființarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor; 

 Rezolvarea situației canalizării - închiderea foselor din gospodăriile populației; 

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică; 

 Realizarea unor sisteme de alarmare a populației din zonele potențial a fi afectate 

de fenomene de poluare; 

 Identificarea și aplicarea soluțiilor de stopare a poluării și de restaurare 

ecologică. 

 Îmbunatățirea calității vietii și creșterea gradului de confort pentru populația 

comunei prin amenajarea spațiilor verzi din comună; 

 Dezvoltarea unui program de educație ecologică a locuitorilor comunei; 

 Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spațiilor verzi; 

 Stabilirea unui regulament de amenajare a curților private, cu reglementări 

privitoare la penalizări. 

 Creșterea gradului de curățenie a comunei și reducerea poluării prin înființarea 

sistemului de colectare selectivă a deșeurilor; 

 Creșterea nivelului de cunoștinte a populației cu privire la depozitarea 

neorganizată a deșeurilor solide post-utilizare și arderea poluantă a unor 

materiale post – utilizare (cauciuc, mase plastice, textile sintetice); 

 Crearea infrastructurii locale de colectare și depozitare intermediară a deșeurilor 

solide; 

 Promovarea, la toate nivelurile de administrare și de vărstă, a conceptelor 

moderne gestionare a deșeurilor. 

 

 

10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

10.1 Întarire instituțională 
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 Îmbunatățirea calității serviciilor oferite de administrația publică locală prin 

întărirea capacității instituționale, dotare la standarde corespunzătoare (inclusiv 

în IT); 

 Elaborarea unui sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale și 

consolidarea cadrului instituțional; 

 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru creșterea 

participării cetățenilor la viața comunei – stabilirea unor modalități de consultare 

a cetațenilor și implicarea acestora în procesul decizional; 

 Orientarea serviciilor publice către necesitățile locuitorilor comunei; 

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunității; 

 Creșterea nivelului de accesare a fondurilor externe nerambursabile oportune 

pentru dezvoltarea comunității; 

 Eficientizarea gestionării mijloacelor publice; 

 Reevaluarea sistemului de servicii publice și orientarea unor activități către 

domeniul privat; 

 Crearea unui sistem de monitorizare și evaluarea a calității serviciilor publice 

oferite locuitorilor comunei; 

 Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea unui sistem de management 

al calității în serviciile publice. 

 

10.2  Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor public-private 

 Constituirea de parteneriate public – private pentru exploatarea unor investiții ale 

comunitatii și pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public: 

identificarea actorilor locali care pot fi implicați; 

 Încurajarea formelor de asociere a societății civile pentru participarea la viața 

publică a comunității – identificarea nucleelor existente și potențiale și 

sprijinirea acestora; 

 Sprijinirea ONG-urilor care desfășoara activități în folosul locuitorilor comunei; 
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 Elaborarea de proiecte investiționale comune cu sectorul economic privat, în 

diverse domenii (social, cultural, turism, mediu, etc.). 

 

10.3  Creșterea calității resurselor umane 

 Identificarea necesitatilor și oportunităților de instruire; 

 Derularea unor programe de perfecționare profesională continuă a personalului 

din administrația publică în corelatie cu exigențele impuse  

de creșterea autonomiei în administrația publică locală și cu exigențele pentru 

executarea sarcinilor de serviciu; 

 Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și pentru 

pregătirea cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare 

comunitară ; 

 Elaborarea unui regulament de organizare și funcționare a personalului din 

administrația publică; 

 Încadrarea corectă a personalului pe funcții și activități bine definite, în funcție 

de pregatire și experiență; 

 Asigurarea transparenței în funcționarea sistemului instituțional pentru fiecare 

angajat; 

 Creșterea responsabilității și a independenței profesionale a funcționarilor 

publici. 

 

10.4  Consolidarea managementului finantelor publice 

 Aplicarea de măsuri concrete și fezabile pentru obținerea veniturilor proprii, 

crearea și menținerea echilibrului bugetar; 

 Elaborarea unei strategii pentru obținerea de fonduri extrabugetare care să 

susțina proiecte/programe de interes local; 

 Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului ca instrument esențial al economiei de 

piață; 
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 Aplicarea unui management financiar riguros care să permită un control strict și 

eficient asupra executării bugetului; 

 Planificarea eficientă a cheltuielilor și veniturilor; 

 Aplicarea de măsuri concrete de control asupra cheltuielilor publice; 

 Dezvoltarea unui program pentru administrarea corespunzătoare a banilor 

publici. 

 

10.5 Managementul informatiilor 

 Racordarea instituțiilor, a agentilor economici și a populatiei la sistemele actuale 

de comunicare; 

 Construirea de parteneriate cu agenți privați și implicarea acestora în activități 

comerciale în sfera IT, eventual asigurarea de spații în caminul cultural pentru 

infiintarea și derularea de activități specifice; 

 Analizarea nevoilor în domeniul IT și informatizarea serviciilor oferite 

cetațenilor de către primărie (registru agricol, taxe și impozite, evidența 

populatiei, etc.); 

 Coordonarea cu alte activități a acestui domeniu – înființarea punctului de 

informare și conectarea sa la surse de informare locale, județene și naționale. 

 Aducerea informației europene și guvernamentale în fața populatiei locale în 

scopul fructificării oportunităților legate de integrarea în Uniunea Europeana – 

accesarea de fonduri structurale, absorbției fondurilor comunitare și în special al 

fondurilor de dezvoltare agricolă – deschidere de noi afaceri, infrastructura 

rurală, etc. 
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Capitolul VII. Planul de actiune pe domenii prioritare de intervenție      

                                       

1. EDUCAȚIE 

Acțiuni propuse Durata* 

Reabilitare  imobile școli: izolare termică, instalații termice, 

sanitare, reparații acoperiș; 

1-4 

Modernizare și dotare săli de clasă și laboratoare cu  mobilier și 

kit-uri pentru experimente și lecții; 

1-3 

Amenajare spații de joaca pentru copii la școli; 1-3 

Construirea unei săli de sport în localitatea Bîra; 1-2 

Înființare/ amenajare baze sportive în fiecare sat din comună; 1-2 

Achiziționare microbuze școlare; 1-2 

Amenajare curți și împrejmuiri la grădinițe, școli și parcuri; 1-3 

Achiziționarea periodică de materiale didactice pentru 

desfășurarea activităților; 

1-4 

Deșfăsurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea 

comportamentului și a deprinderilor față de mediu în grădinițe și 

școli; conștientizarea cadrelor didactice în ceea ce privește 

influența și rolul de formator 

1-4 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale – Ministerul Educației și Cercetării 

 Împrumuturi,  

 PO Capital Uman 

 PO Regional – Axa Prioritară 10  

 PNDR-Măsura 7, Submăsura 7.2 

 Program Național Dezvoltare Locală 

 Fonduri europene Grupuri de Acțiune Locală (GAL) 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Realizare SF  

II. Obținere avize 
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III. Analiza situației actuale și a necesarului în ceea ce privește dotarea (inclusiv  

IT) 

IV. Efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spațiilor pentru sport, 

precum și a unei analize de cost 

V. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe 

VI. Programe/campanii educaționale privind protecția mediului 

 

2. CULTURĂ ȘI ARTĂ 

Acțiuni propuse Durata* 

Dotare cămine culturale;                                                                         1-3 

Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii comunale; 1-2 

Dotare biblioteca comunală; 1-2 

Înfiintare punct de informare în cadrul căminului cultural; 1-3 

Amenajare curți și împrejmuiri la căminele culturale; 1-4 

Identificarea de actori locali care să investeasca – de exemplu săli 

internet, activități recreative etc. 

1-4 

Identificarea de resurse financiare externe; 1-2 

Diversificarea activităților din cadrul caminelor culturale. 1-4 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice  

Biblioteca comunală 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale – Ministerul Culturii 

 Împrumuturi,  

 PO Capital Uman 

 PO Regional – Axa Prioritară 5 

 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2, 7.6 
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Etape pentru finanțarea proiectului 

Identificarea de actori locali care să investească; Identificarea agenților 

economici interesați in construirea de parteneriate pentru susținerea 

activităților culturale și cointeresarea acestora pentru investiții în 

infrastructură 

I. Pregătire cerere/ documente specifice 

II. Obținere avize  

III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe 

IV. Organizare programe culturale 

 

 

3. SĂNATATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

3.1 SĂNĂTATE/ SERVICII MEDICALE 

Acțiuni propuse Durata* 

Reabilitarea/ modernizarea, dotarea și utilarea cabinetelor 

medicale la standarde europene; 

1-3 

Înființarea unui Centru  medical de permanență pe raza comunei; 1-3 

Înființare cabinete medicale în satele unde nu există; 1-3 

Studiu în vederea stabilirii calității apelor de la sursele de apă 

subterane și de suprafață de pe teritoriul comunei; 

1-2 

Program complex de asigurare a securității umane față de 

expunerea la riscul de îmbolnăvire. 

1-4 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale – Ministerul Sanatatii  
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 Împrumuturi, 

 PO Capital Uman- Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.2 

 PO Regional Axa prioritara 8 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Efectuarea unui studiu local pentru identificarea direcțiilor de dezvoltare a 

asistenței medicale 

II. Pregătire SF  

III. Obținere avize  

IV. Pregătire cerere de finanțare 

3.2 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Acțiuni propuse Durata* 

Construirea unui Centru social 1-3 

Consiliere psihologică pentru copiii abandonați/lăsați în grija 

altor persoane din cadrul ori din afara familiei; 

1-7 

Construirea unui centru de zi destinat persoanelor defavorizate; 1-2 

Construirea unui centru pentru persoane vârstnice; 1-2 

Înființare post de psiholog si personal specializat în vederea 

consilierii persoanelor cu probleme (mame singure-familii 

monoparentale; persoane care consumă alcool și alte persoane 

aflate în dificultate); 

1-2 

Campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea 

serviciilor de asistență socială; 

1-7 

Identificarea de potențiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) 

care să preia administrarea sau să sprijine aceste servicii 

1-7 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compatiment asistență social și protecția copilului 
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Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale – Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale 

 Împrumuturi,  

 PO Capital Uman- Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.2 

 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2 

 PO Regional Axa prioritară 8 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Realizare analiză socială 

II. Elaborarea unui plan de servicii sociale 

III. Realizare expertiza tehnică  

IV. Pregătire SF  

V. Obținere avize  

VI. Pregătire cerere de finanțare  

 

4. INFRASTRUCTURA 

4.1 ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

Acțiuni propuse Durata  

Reabilitare/ modernizare și dotare sediu de poliție; 1-3 

Înființare Poliție Locală; 1-2 

Dotarea  compatimentului SVSU cu  mașină de interventie situații 

de urgență,echipamente pentru pentru voluntari; 

1-3 

Campanii de educație a populației în spiritul respectării legii. 1-7 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Serviciu situații de urgență 
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Resurse disponibile 

 Fonduri locale 

4.2 CONDIȚII DE LOCUIT 

Acțiuni propuse Durata* 

Aplicarea Codului construcțiilor privind locuintele (reabilitarea 

celor vechi si construirea altora noi); 

1-7 

Acțiune educativă de conștientizare a locuitorilor cu privire la 

exigențele condițiilor de locuit; 

1-7 

Reabilitarea și izolarea termică a blocurilor de locuințe; 1-3 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I.  Efectuarea unui studiu local pentru identificarea nevoilor 

II. Pregătire SF  

III. Obținere avize  

IV. Pregătire cerere de finanțare 
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4.3 TEHNICO - EDILITAR 

Acțiuni propuse Durata* 

Introducerea rețelei de gaz metan  pentru acoperirea nevoilor 

energetice ale populației și instituțiilor (există intocmit studiul de 

fezabilitate cu avizul de principiul al Transgaz, documentație  

transmisă comisiei de petrol și gaze din cadrul ministerului 

dezvoltării); 

1-4 

Extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă și canalizare în 

satul Negrești – 3km; 

1-2 

Modernizarea și extinderea rețelei de furnizare a apei potabile și 

canalizare în satele Rediu și Bîra – 4km; 

1-2 

Construire stații de epurare – stație locală; 1-2 

Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea 

racordării la rețeaua edilitară pentru eliminarea expunerii la 

poluare și agenți patogeni. 

1-7 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Împrumuturi 

 PNDR, Măsura 7, Submăsura 7.2 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Realizare SF 

II. Obținere avize  

III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe 
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4.4 REȚEA ENERGETICĂ 

Acțiuni propuse Durata * 

Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public; 1-3 

Modernizarea iluminatului public cu led; 1-3 

Extindere rețea de alimentare cu energie electrică; 1-3 

Valorificarea resurselor energetice regenerabile – eoliene, energia 

solară; 

1-7 

Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea 

energetică produselor agricole. 

1-7 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Împrumuturi 

 PNDR, Măsura 7, Submăsura 7.2 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Realizare SF 

II. Obținere avize  

III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe 

4.5 REȚEA DE TRANSPORT 

Acțiuni propuse Durata* 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna 

Bîra; 

1-4 

Amenajare  refugii de călători; 

 

 

1-2 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

178 

 

Modernizarea rețelelor de transport rutier (drumuri comunale): 

lucrări canalizare, rețele apa, asfaltare, rigole scurgere, piste 

bicicliști, rampe de acces persoane handicap;   

1-4 

Modernizarea drumurilor agricole; 1-4 

Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței 

în circulația publică și asigurarea liberei deplasări a cetățenilor; 

1-4 

Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane și de 

marfă din zona și promovarea acestuia în rândul transportatorilor 

locali. 

1-7 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale; 

 Fonduri guvernamentale 

 Împrumuturi 

  PNDR,  Măsura 7, Submăsura 7.2 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Realizare SF 

II. Obținere avize  

III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe 
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5. AGRICULTURA - SILVICULTURA 

5.1AGRICULTURA 

Acțiuni propuse Durata * 

Modernizare drumuri agricole; 1-3 

Infiintare centru de predare a produselor din carne si lapte – 

domeniul zootehnie; 

1-2 

Înfiintare puncte/centru de colectare a laptelui; 1-2 

Înfiintarea unui abator la standarde, care sa deservească și 

localitățile limitrofe; 

1-3 

Înființare ferme de ovine, bovine, porcine și caprine; 1-3 

Înființare Asociatia Crescatorilor de Animale; 1-2 

Reabilitare pășuni și fânețe; 1-3 

Înființare secții de reparații mașini agricole; 1-3 

Promovarea unei politici agricole care să conducă la performanța 

și la valorificarea biomasei (nealimentar); 

1-7 

Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane 

care lucreaza în agricultură; 

1-7 

Responsabili  

Compartiment buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice  

Compartiment registru agricol 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale  

 Fonduri private 

 Împrumuturi 

 PNDR – Masura 4 
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Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Asigurarea de consultanta agricolă de specialitate 

II. Organizarea de întalniri de informare  

III. Sprijinirea persoanelor fizice și juridice care pregătesc proiecte să obțina 

avizele necesare  

IV. Obținere avize  

V. Pregătire cerere de finanțare  

5.2 SILVICULTURA 

Acțiuni propuse Durata* 

Lucrări de împădurire și amenajarea de perdele forestiere; 1-7 

Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă pentru 

valorificare energetică; 

1-7 

Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de păduri 

private. 

1-7 

Responsabili  

Compartiment registru agricol 

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice  

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale  

 Fonduri private 

 Împrumuturi 

 PNDR – Măsura 4, Submăsura 4.1a 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Asigurarea de consultanta agricola de specialitate 

II. Organizarea de intalniri de informare  

III. Sprijinirea persoanelor fizice și juridice care pregatesc proiecte sa obtina 
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avizele necesare  

IV. Obținere avize  

V. Pregătire cerere de finanțare  

 

6. INDUSTRIE – COMERȚ - SERVICII 

6.1 INDUSTRIE 

Acțiuni propuse Durata* 

Acțiuni de sprijinire a mediului de afaceri local; 1-7 

Înființarea unui târg- obor pentru comercializarea animalelor ; 1-2 

Înființarea unei piețe de comercializare a produselor 

agroalimentare; 

1-2 

Sprijin pentru dezvoltarea industriei bazate pe prelucrarea 

resurselor agricole; 

1-2 

Acordarea de sprijin pentru înființarea de asociații și grupuri de 

producători locali în vederea amplificării producției și 

comercializării produselor locale;  

1-3 

Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor 

activități de producție pentru valorificarea resurselor locale 

1-3 

Responsabili  

Compartiment registru agricol 

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale– ANIMMC 

 Fonduri private 

 Împrumuturi,  

 PNDR – Măsura 6, Submăsura 6.2, 6.4 
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Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Asigurarea de consultanta de specialitate 

II. Organizarea de intalniri de informare  

III. Obținere avize  

IV. Pregătire cerere de finanțare 

6.2 COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

Acțiuni propuse Durata* 

Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale; 1-4  

Înființarea unor spații comerciale de alimentație publică de tip 

SUPERMARKET 

1-3 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Fonduri private 

 Împrumuturi,  

 PNDR – Măsura 6, Submăsura 6.2, 6.4 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I.  Asigurarea de consultanta de specialitate 

II. Organizarea de intalniri de informare  

III. Obținere avize  

IV. Pregătire cerere de finanțare 
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6.3 SERVICII 

Acțiuni propuse Durata* 

Înființare punct bancar 1-2 

Instalare bancomat 1-2 

Înființare puncte pay point 1-3 

Înființare frizerie, coafor; spălătorie haine;  spălătorie auto; 

unitate reparatii electrocasnice;  puncte de colectare a laptelui; 

cizmarie, croitorie;  

1-2 

Punct de informare a populației cu privire la legislația europeană 1-3 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Fonduri private 

 Împrumuturi 

 PO Capital Uman –Axa prioritară 3, OS 3.7 

 PNDR – Măsura 6, Submăsura 6.2, 6.4 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Servicii de consultanta in domeniu, inclusiv pentru accesarea de fonduri 

europene 

II. Organizarea de intalniri de informare  
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7. TURISM 

Acțiuni propuse Durata* 

Valorificarea zonelor cu potențial turistic 1-3 

Organizarea de spații și activități de agrement 1-3 

Revitalizarea tradițiilor și artei populare și valorificarea 

obiectelor de artă populară 

1-5 

Modernizarea infrastructurii 1-3 

Identificarea potențialilor investitori în turism/agroturism 1-2 

Informare și asistență privind fondurile interne și externe 

disponibile 

1-7 

Implicarea în amenajarea unei zone de agrement prin construirea 

unui parteneriat public-privat 

1-3 

Accesarea fondurilor disponibile (POR, PNDR etc.) 1-7 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Fonduri private 

 Împrumuturi 

 POR – axa prioritară 7 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I Servicii de consultanța în domeniu, inclusiv pentru accesarea de fonduri 

europene 

II Organizarea de întalniri de informare  

III Sprijinirea întreprinzatorilor privați în deschiderea de afaceri în domeniu  
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8. MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

8.1 MANAGEMENTUL TERITORIULUI 

Acțiuni propuse Durata* 

Crearea unei mentalități de abordare a vieții sociale și economice 

locale în care teritoriul constituie o resursă;  

1-7 

Studii și cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de 

potențial economic, social, ecologic, tehnologic și crearea 

conceptelor necesare de valorificare a acestui potențial - 

completare, finalizare; 

1-7 

Definitivarea reconstituirii proprietății asupra terenurilor și 

clădirilor; 

1-7 

Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru 

îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare rurală; 

1-7 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Fonduri private 

8.2 AMENAJAREA TERITORIULUI 

Acțiuni propuse Durata* 

Lucrări de regularizare a pârâului Albuia; 1-2 

Lucrări de îndiguire în zonele cu risc de inundații; 1-2 

Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne 

de valorificare și asigurare acces; 

1-4 

Constituirea și actualizarea permanentă a unei baze de date 

privind situația teritoriului; 

1-4 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 
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Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Fonduri private 

 

 

9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

9.1 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

Acțiuni propus Durata* 

Activități de educare a populației cu privire la necesitatea și 

modul de gestionare a deșeurilor menajere solide; 

1-7 

Dotarea cu infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor – 30 pubele; 

1-3 

Crearea infrastructurii locale de colectare și depozitare 

intermediară a deșeurilor solide; 

1-3 

Organizarea societății civile pentru promovarea conceptelor 

moderne de gestionare a deșeurilor; 

1-3 

Înființarea unui Centru de colectare/ procesare primară a 

deșeurilor plastice; 

1-3 

Educația ecologică trebuie promovată la toate nivelele de 

administrare și de vârstă 

1-7 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale, 

 PNDR, Masura 7, Submasura 7.2 
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9.2 SPAȚII VERZI 

Acțiuni propuse Durata* 

Înființarea și amenajarea de zone de agrement și de joacă pentru 

copii; 

1-4 

Modernizarea spațiilor verzzi existente în comună; 1-2 

Amenajare spații verzi la școli, grădinițe, cămine culturale; 1-3 

Amenjare parc; 1-4 

Realizarea unor spații verzi; 1-7 

Program de conștientizare și educare a populației la toate 

nivelurile de vârstă 

1-7 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale,  

 Fonduri private, 

 Împrumuturi,  

 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2 

 PO Infrastructura mare 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Consultarea populatiei cu privire la locatiile spatiilor de joaca și de 

agrement 

II. Campanii de educare a populației 

III. Analize și studii privind soluțiile tehnice de realizare a investiției 

IV. Realizare SF și analize de cost 

V. Obținere avize  

VI. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe 
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9.3 STABILIZARE TERENURI 

Acțiuni propuse Durata* 

Realizarea de lucrări de regularizare a pârâului  Albuia; 1-3 

Consolidarea malurilor și taluzurilor prin plantarea de zone verzi;  1-4 

Lucrări de împădurire pentru stabilizarea terenurilor cu risc de 

alunecare de teren; 

1-3 

Realizarea de lucrări de stabilizare a versanților și a malurilor; 1-4 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Compartiment registru agricol 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale 

 Împrumuturi 

 POS Mediu 

 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2 

 PO Infrastructura mare 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Analize și studii privind solutiile tehnice de realizare a investitiei 

II. Realizare SF și analize de cost 
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10.  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

10.1 INFRASTRUCTURA 

Acțiuni propuse Durata* 

Extindere, reabilitare și dotare sediu primărie; 1-3 

Programe de dotare și întărire instituționala a administratiei 

publice; 

1-3 

Dotare sediu primărie cu echipamente de birotică și arhivare; 1-3 

Dotare la standarde corespunzătoare pentru îmbunătățirea calității 

serviciilor oferite populației, inclusiv cu echipamente IT de ultima 

generație care să permită menținerea înregistrarilor (de taxe și 

impozite, de terenuri, etc.) în condiții corespunzătoare și care să 

contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a problemelor care 

apar.  

1-2 

Dotarea compartimentului administrativ cu utilaje pentru 

transport, întreținere spații verzi, întreținere drumuri comunale, 

străzi și drumuri de exploatare; 

1-3 

Inființare sistem supraveghere video pentru instituțiile publice și 

toată comuna; 

1-3 

Inființare serviciu distribuire internet Wi_Fi pentru toată comuna; 1-3 

Înființarea de spații de parcare în comună; 1-2 

Dotarea cu echipamentele IT necesare:  8 calculatoare, 4 

multifuncționale; 1 copiator pentru planșe A0, A1, A2, A3 

1-5 

Dotarea cu utilaje, echipamente și autoturisme necesare: 

Bulboexcavator  - 1 buc cu lama de deszăpezire; Tractor cu 

remorcă si lama de deszăpezire; Utilaj împrăștiere material 

antiderapant; Vidanjă,motopompă;  Mașină specială pentru stins 

incendii pentru SVSU; Masină dotată cu mijloace de interventie 

pentru situatii de urgență; UTV pentru interventii; Autoturism 

electric (Tesla) 

1-5 

Programe de perfecționare a personalului propriu, inclusiv 

familiarizarea cu programe informatice pentru menținerea 

înregistrărilor (cadastru, taxe si impozite, etc.) ; 

1-7 

Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea 

unor investiții ale comunității și pentru valorificarea unor resurse 

locale din patrimoniul public; 

 

 

2-6 
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Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene 

și pentru pregătirea cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de 

fonduri pentru dezvoltare comunitară; 

1-7 

Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a 

permite participarea cetățenilor la luarea deciziilor și implicarea 

acestora.  

1-3 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Administrativ si arhiva 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale,  

 Fonduri guvernamentale  

 Împrumuturi 

 PO Capacitate Administrativă 

 PNDR – Măsura 19, Submăsura 19.1, 19.2 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Pregătire SF  

II. Obținere avize  

III. Pregătire cerere de finanțare 

10.2 RESURSE UMANE 

Acțiuni propuse Durata* 

Organizare/participare la programe de formare profesionala 

continua a personalului din administratia publica in corelatie cu 

exigentele impuse de cresterea autonomiei in administratia 

publica locala și cu exigentele pentru executarea sarcinilor de 

serviciu 

 

 

1-7 
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Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Administrativ si arhiva 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale, guvernamentale  

 Împrumuturi 

 PO Capital Uman 

 PO Dezvoltarea capacitatii administrative – axa 1 

Etape pentru finanțarea proiectului 

I Analiza nevoilor de formare ale angajaților 

II Pregătire cerere de finanțare și documentație conexă 

10.3 PARTENERIATE PUBLIC - PRIVATE 

Acțiuni propuse Durata* 

Identificarea potentialilor investitori și construirea de parteneriate 

public private pentru dezvoltarea comunitatii 

1-2 

Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finantari din fondurile 

destinate modernizarii administratiei locale 

1-3 

Responsabili  

Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, achiziții publice 

Compartiment buget finante contabilitate impozite și taxe 

Administrativ si arhiva 

Resurse disponibile 

 Fonduri locale, guvernamentale  

 Împrumuturi 

 PNDR  

 PO Dezvoltarea capacitatii administrative – axa 1 
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Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Pregătire SF  

II. Obținere avize  

III. Pregătire cerere de finanțare 

 

*(ani de la data aprobării și inceperii acestui plan de acțiune) 
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Capitolul VIII. Surse de finantare pentru perioada 2021 - 2027 

8.1 Surse de finantare 

Având în vedere că până la data elaborării prezentei strategii nu a fost publicate 

programele operaționale care pot fi accesate pentru perioada de programare 2021-2027 

prezentăm mai jos sursele de finanțare aferente perioadei 2014-2020. Fondurile alocate 

pentru perioada de programare 2014-2020 pot fi accesate și după anul 2020, perioada 

fiind prelungită până în anul 2023. Astfel vom prezenta mai jos  

Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabila a 

comunei Bîra au fost identificate mai multe surse de finantare, dupa cum urmeaza:  

1. Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin 

care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României 

pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. 

Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea 

agriculturii şi a zonei rurale. 

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 

8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde 

europene, eficiente şi rentabile. 
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PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU 

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 

Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea 

acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 

Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor 

fermieri; 

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea 

investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea 

spațiului rural. 

Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării 

IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; 

Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul 

unui subprogram dedicate; 

Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin 

intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește 

competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea 

sărăciei și excluderii sociale. 

  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură 

implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 - 2020 

Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat 

patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR. 
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Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural : 

Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi 

dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, 

pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi 

convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu 

asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone. 

 

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea 

unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. 

Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se materializează 

prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a 

teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor agricole şi 

forestiere. 

Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor 

rurale, o mai mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor 

rurale, dar şi conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural. 

  

Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 

rurale - vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol 

către alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere 

social şi economic. 

 O a patra direcţie (Axa IV) – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii 

locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 
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DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2020 

Măsura 4  - Investiţii în active fizice 

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea 

investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje 

și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile 

pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme 

mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 

OBIECTIVE: 

 Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea 

competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități 

produselor obținute; 

 Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora 

în exploatații comerciale; 

 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții; 

 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la 

nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și 

promovării lanțurilor alimentare integrate. 

 BENEFICIARII: 

 Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

 Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri 

de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc 

interesele membrilor; 
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 SPRIJINUL NERAMBURSABIL: 

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare 

producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50%din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăși: 

 pentru proiectele care prevăd achiziții simple: 

        – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici; 

 pentru proiectele care prevăd construcții-montaj: 

         – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro   

                      pentru fermele mici din sectorul vegetal; 

           – maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul 

zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 

 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: 

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici; 

 În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public 

nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși: 

 pentru proiectele care prevăd achiziții simple: 

 – maximum 500.000 euro; 

 pentru proiectele care prevăd construcții- montaj: 

  – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 

1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic; 
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 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: 

- maximum 2.000.000 euro; 

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși 

maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției. 

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole 

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea 

competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, 

înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de 

plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de 

pepinierele pomicole. 

  

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a 

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor 

obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole; 

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la 

nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute; 

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării 

energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de 

energie 

BENEFICIARII: 

• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; 

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și 

cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare 
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(prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în 

sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele 

propriilor membri. 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează: 

  

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer 

 Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, 

fără a depăși: 

- 100.000 euro pentru achiziții simple; 

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, 

înființare, reconversie etc.); 

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la 

nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare). 

  

 Ferme medii : 

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși: 

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, 

înființare, reconversie etc.); 

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la 

nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare). 

 Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer  

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși: 
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- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, 

înființare). 

  

 Ferme mari: 

 - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși: 

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, 

înființare,reconversie); 

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, 

la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).          

  

 Forme asociative : 

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 

depăși: 

- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare 

fructifer 

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, 

înființare,reconversie; 

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, 

la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare). 
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Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau 

dezvoltarea de produse agricole 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea 

întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și 

marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a 

Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești. 

OBIECTIVELE submăsurii 4.2: 

• Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare; 

• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 

• Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de 

energie și a emisiilor GES; 

• Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse 

regenerabile; 

• Creşterea numărului de locuri de muncă. 

BENEFICIARII: 

 Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; 

 Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în 

vigoare; 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de: 

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de 

producători/cooperative 
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- 40% pentru alte întreprinderi 

-  nu va depăși: 

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu 

presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu 

presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 

– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț 

alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme 

asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care 

nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat. 

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul 

pomicol 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții 

corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a 

fructelor și marketingul produselor din fructe. 

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a: 

• modernizarea și crearea de unități de procesare; 

• introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese 

tehnologice; 

• creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; 

• îmbunătățirea controlului intern al calității; 
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• creșterea numărului de locuri de muncă; 

 scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES. 

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt: 

 Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale 

în vigoare; 

 Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și 

necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în 

Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția 

produselor pescărești. 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează: 

 Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

•  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot 

lanțul alimentar; 

• 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, 

depozitare, condiționare, procesare și comercializare); 

 Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși: 

• 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un 

lanț alimentar integrat;  

• 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat 

(colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare). 
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 Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși: 

• 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un 

lanț alimentar integrat; 

• 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat 

(colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare). 

Submăsura 4.3.I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructura de IRIGAȚII 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a 

modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a 

infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea 

eficientă a infrastructurii utilizabile. 

 OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I: 

• Modernizarea infrastructurii de irigații; 

 BENEFICIARII: 

 Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori 

de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare. 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu 

va depăși:: 

- 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub 

presiune; 
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- 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor 

de pompare și repompare. 

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a 

stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei 

exploatații agricole. 

 OBIECTIVE: 

 Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, 

să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate; 

 Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi 

sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia 

mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă; 

 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de 

bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole. 

 Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, 

ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general. 

 BENEFICIARII: 

 Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 

1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole 

 Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 

1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un 
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control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la 

gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro: 

• va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare 

-  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de 

finanțare; 

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea 

facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări 

economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. 

OBIECTIVELE submăsurii 6.2: 

 Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni 

sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul 

rural; 

 Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de 

locuri de muncă în spațiul rural; 

 Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.; 
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BENEFICIARII: 

 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își 

diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima 

dată; 

 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun 

activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării 

sprijinului 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de 

Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități 

până în momentul depunerii proiectului(start-ups) 

  SPRIJINUL NERAMBURSABIL: 

- va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte 

a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de 

Finanțare. 

- va fi în valoare de: 

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, 

sanitar-veterinare și de agroturism 

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități; 
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Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor 

pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și 

echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile 

pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme 

mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 

OBIECTIVE: 

 Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; 

 Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni; 

 

BENEFICIARII: 

 Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în 

categoria de fermă mică*: 

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea 

producției standard) 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro: 

- se acordă în două tranșe astfel:: 

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 

– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de 

finanțare; 
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Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă 

activități non-agricole în zonele rurale. 

OBIECTIVELE submăsurii 6.4. 

 Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de 

activități non-agricole desfășurate în zonele rurale; 

 Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, 

creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și 

urban; 

BENEFICIARII: 

 Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural; 

 Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care 

fac dovada cofinanțării; 

 Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii 

deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al 

proiectului 

- nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali 

- va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis 
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Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de: 

 creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare 

cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;  

 crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a 

infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și 

protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol. 

OBIECTIVELE submăsurii 7.2 

 Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată 

îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și 

economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale; 

 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului 

de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban; 

BENEFICIARII: 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială 

(creşe şi infrastructură de tip after-school); 

 Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși: 
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– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin 

(infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată); 

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă 

și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri; 

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială; 

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte 

care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin. 

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a 

patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de 

interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale. 

OBIECTIVELE submăsurii 7.6: 

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a 

patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor 

monahale inclusiv a așezămintelor culturale; 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 

turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în 

zonele rurale; 

 Dezvoltare locală sustenabilă; 

BENEFICIARII: 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 Unități de cult conform legislației în vigoare; 
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 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective 

de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B; 

 Comunele conform legislației în vigoare; 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 

NEgeneratoare de venit dar  

-  nu va depăși 500.000 euro;  

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol 

Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol 

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este încurajarea 

înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în 

conformitate cu prevederile legislației naționale. 

OBIECTIVELE submăsurii 9.1: 

 Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor 

grupuri la cerințele pieței; 

 Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

 Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 

atenție deosebită recoltării și disponibilității; 

 Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, 

cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, 

precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea 

mediului. 

http://portal.afir.info/content.aspx?item=2221&amp;lang=RO
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BENEFICIARII: 

 grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt 

recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare: 

– culturi de câmp; 

– horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol); 

– creșterea animalelor și păsărilor, mixte; 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar: 

- nu va depăși: 

–  anual 10% din valoarea producției comercializate 

–  100.000 euro/ an 

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin 

intermediul grupului astfel: 

- Anul I - 10%; 

- Anul II - 8%; 

- Anul III - 6%; 

- Anul IV - 5%;  

- Anul IV - 4%;  

Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe 

anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de 

producători a fost recunoscut. 
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Submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de înființare a 

grupurilor de producători în sectorul pomicol. 

OBIECTIVELE submăsurii 9.1a: 

 Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole; 

 O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari; 

 Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a 

producției; 

 Crearea și promovarea lanțurilor scurte; 

 Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară 

etc; 

BENEFICIARII: 

 Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția 

IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă 

după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului; 

  Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să 

depășească anual 10% din valoarea producției comercializate și 100.000 euro/an 

Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în 

tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de 

producători a fost recunoscut. 

Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin 

intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin 
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calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în 

ultimii trei ani înainte de aderarea la grup. 

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin 

intermediul grupului astfel: 

• anul I - 10% 

• anul II - 8% 

• anul III - 6% 

• anul IV - 5% 

• anul V - 4%. 

 Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a  - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală 

și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre 

actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa 

produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor 

inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. 

 OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre 

fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte 

forme de cazare în mediul rural, ci şi 

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi 

publice;  

 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor 

agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare; 
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 BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui 

ACORD DE  COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel 

puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea 

în sectorul agricol/ pomicol, în funcție de submăsură: 

 Fermierii; 

 Organizații neguvernamentale; 

 Consilii Locale; 

 Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de 

agrement și de alimentație publică; 

 PONDEREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  este de maxim 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 100.000 euro astfel: 

-  în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile 

în cadrul altor submăsuri (4.1/ 4.1a si/ sau 4.2/ 4.2a), atunci costurile sunt 

acoperite din submăsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu rata maximă a 

ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor submăsuri; 

- valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri nu va depăși 

valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4 și submăsurii 16.4.a; 

- Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a 

sprijinului acordat pe proiect depus. 
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LEADER  

Grupurile de Actiune Locala sunt entitati ce reprezinta parteneriate public – private, 

constituite din reprezentanti ai sectorului public, privat si civil, desemnati dintr-un 

teritoriu rural omogen, care vor trebui sa indeplineasca o serie de cerinte privind 

componenta, teritoriul acoperit si care vor implementa o strategie integrata pentru 

dezvoltarea teritoriului.    

Actiunile care vor fi intreprinse in cadrul Axei IV sunt sintetizate in cadrul a 3 masuri, 

respectiv : 

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor 

  SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei submăsuri este de a sprijini parteneriatelor 

privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală . 

OBIECTIVELE submăsurii 19.1: 

 Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii 

integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii 

de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea 

comunităților din teritoriile LEADER; 

 Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru 

GAL de a implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-

ul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul 

de implicare activă a populației; 

 Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și 

implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă. 

 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

218 
 

BENEFICIARII: 

 Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, 

indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost 

selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate 

din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ sau parteneri care nu 

au mai fost membri în GAL-uri; 

 Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor 

reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor 

reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-

ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL; 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL  va fi de 100%: 

Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Europentru SDL ( 

strategie dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel: 

• cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu 

numărul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de 

locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1euro/ locuitor 

• cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de 

euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală 
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 OBIECTIVELE submăsurii 19.2: 

 Stimularea inovării;; 

 Consolidarea identității locale și a profilului local; 

 Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale; 

 Soluționarea problemelor demografice; 

 Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; 

 Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, 

persoane cu dizabilități și membrii minorităților; 

 Creșterea competitivității la nivel local; 

 Conservarea resurselor și protecția mediului natural; 

 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale. 

BENEFICIARII: 

 Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de 

Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii 

Europene 1305/2013; 

 În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea 

dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul 

respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi 

beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese; 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 

Euro/ proiect. 

- Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în 

limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 
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- Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi 

stabilită de GAL-uri astfel: 

– pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%; 

– pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%; 

Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare 

 OBIECTIVUL submăsurii 19.4 

 Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu activitățile de animare 

ale Grupurior de Acțiune Locală ( GAL) 

 BENEFICIARII: 

 Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare 

Rurală (DGDR) - Autoritate de Management pentru Programul Național de 

Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada de programare 2014 - 2020. 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100% 

• La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare 

și de animare nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile 

public totale efectuate pentru această Strategie; 

• În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de funcționare 

și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a 

populației și cu costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul 

teritoriului, determinate de geografia zonei; 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

221 
 

• în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare 

mai mici de 20% / 25%, respectarea ponderii bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi 

obligatorie pe parcursul implementării acesteia. 

Tipuri de sprijin 

- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, 

- plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

cnformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013. 

 

2. Programul Operational Regional (POR)  

  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului 

Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea 

accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, 

a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. 

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 

2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea 

principalelor probleme: 

 Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și 

nivel scăzut de asimilare a inovării în firme, 
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 IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra 

competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului 

IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt: 

o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea 

relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile, 

o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi 

dispar de pe piață în primul an de viață. 

 Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de 

economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri 

rezidențiale. 

 Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane. 

 Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător 

în orașele din România. 

 Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate. 

 Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru 

revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate. 

 Infrastructură rutieră: gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, 

care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse. 

 Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate 

și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea 

capitalului uman. 

 Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea 

politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. 
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 Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității 

de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a 

beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR. 

 Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică 

menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene 

Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în 

perioada 2014-2020: 

•  Inovare şi cercetare; 

•  Agenda digitală; 

•  Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

•  Economie cu emisii reduse de carbon. 

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității 

economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin 

sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru 

dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient 

resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului 

tehnologic. 

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), 

care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro 

reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 

1,5 miliarde de euro - contribuția națională: 
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Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în 

cadastru şi cartea funciară 

Axa prioritară 12: Asistență tehnică 
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Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice 

Suma alocată - 2374.57 mil eur/ axă 

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 

sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari. 

Potențiali beneficiari 

 autorități publice centrale și locale 

Tipuri de activități: 

 eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a 

acestora 

 eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare 

a acestora 

 investiții în iluminatul public 

Eficiența energetica a clădirilor publice: 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, 

tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, 

inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului 

termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv 

sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor 

aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de 

energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

226 
 

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea 

eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea 

și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei 

electrice);  

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 

iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 

(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a 

instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.); 

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.  

Eficiența energetica a clădirilor rezidenţiale: 

- îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, 

ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și 

învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare; 

- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire 

şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv 

montarea de robinete cu cap termostatic, etc. 

- modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de 

bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, 

pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune 

cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  
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- implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: 

achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 

energiei electrice; 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 

(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, 

lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații 

la fațade etc.); 

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

- Investiții în iluminatul public: 

- înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin 

utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și 

asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea 

instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

- achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural 

Suma alocată - 466.5 mil euro/ axă 

Obiectiv: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 

patrimoniului cultural și a identității culturale; 
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Tipuri de activități 

 restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural 

 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

 Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, 

frescelor, picturilor murale exterioare; 

 Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

 Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea 

condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 

 Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

 Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, 

inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

Potențiali beneficiari 

 autorități publice locale 

 autorități publice centrale 

 ONG uri 

 unități de cult 

 parteneriate 

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Suma alocată - 763.45 mil euro/ axă 

Obiective: 

 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, , comunitare  și a celor de nivel 

secundar, în special pentru zonele sărace și izolate 

 Îmbunătățirea calității şi a  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență 
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 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

Tipuri de activități 

 construcţia de spitale regionale 

 reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de 

urgenţă 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 

medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe) 

 construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de 

intervenţie integrată 

 reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, 

apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc. 

Potențiali beneficiar: 

 autorități publice locale 

 furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform 

legii 

 parteneriate 

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Suma alocată - 352.19 mil euro/ axă 

Obiective: 

 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului  
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 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii  

 Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața 

forței de muncă și sectoarele economice competitive 

Tipuri de activități 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru 

învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII) 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor 

profesionale, liceelor tehnologice 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale universitare 

Potențiali beneficiari 

 unităţi administrativ‐teritoriale (APL) - autorităţi și instituții ale administraţiei 

publice locale 

 instituţii de învăţământ superior de stat 

 

3. Programul Operational Capital Uman (POCU)  

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, 

obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor 

umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 

2007-2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de 

Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 
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din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială 

dintre România şi Statele Membre ale UE. 

Obiectiv Tematic: 9. „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare”: Axă prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității Prioritatea de investiții: 9.6 strategii de dezvoltare locală 

elaborate la nivelul comunității Obiective specifice: 5.1, 5.2 

5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC. 

Beneficiari eligibili:  

 Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali 

relevanți/Furnizori de servicii sociale în condițiile legii 

Activitati eligibile: 

 Activități de dezvoltare comunitară integrată  

 realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să 

evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de 

afaceri, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/ a zonelor 

învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea 

socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile; 

  elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și planuri de 

acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității 

printr-o abordare participativă;  
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 campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru  creşterea 

responsabilităţii sociale şi promovarea incluziunii active (inclusiv prin 

valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin 

combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de 

şanse);  

 informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin 

schimbul de bune practici, activităţi de consolidare a capacităţii şi transfer 

de know-how cu alte comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară sau 

din alte State Membre)  

 Proiecte soft integrate finanțate prin PO CU (proiectele de infrastructură vor fi 

finanțate prin PNDR pentru zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 

locuitori, respectiv POR pentru orașe cu peste 20.000 locuitori): 

  Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ 

învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin 

acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale 

educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, 

măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.)  

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru 

participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul 

comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte 

tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare  

 Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. 

măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-

profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologică etc.) prin 

intermediul centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de acces la 

servicii/one-stop shop sau/si prin implicarea specialiștilor de la nivelul 
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rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de 

asistență socială  

 Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe 

cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de 

micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ consultanță formare 

profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) 

atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare. Sprijinirea ocupării 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor 

sociale de inserție  

  Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii 

în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atenție 

importantă va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea 

acestor servicii, cum ar fi:  

- vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistenţă 

socială o furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de 

muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme de ucenicie)  

-  furnizarea de servicii de către echipe mobile multifuncționale  

- experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale 

și/ sau furnizorii privați de servicii sociale şi partenerii comunitari  

- pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării copilului de 

familia sa  

-  Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul 

combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ 

voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care 

se confruntă comunitatea 
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4. Programul Operational Capacitate Administrativa (PO DCA)  

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze 

dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, 

investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei 

Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de 

resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al 

utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de 

proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să 

fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și 

implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației 

este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale 

către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În 

cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități 

și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri 

sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, 

autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și 

instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar. 

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-

2020 este de 553,19 milioane de euro. 
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Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează: 

 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 

326,38 de milioane de euro (59%); 

 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare 

financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%); 

 Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%). 

Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către 

cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP 

Exemple de acțiuni: 

 Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central 

 Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management 

 Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor 

 Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 

cetățeni și mediul de afaceri prin simplificarea poverii administrative ce 

afectează mediul de afaceri și simplificarea procedurilor administrative 

pentru cetățeni 

 Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali 

 Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și 

instituțiile publice (inclusiv decidenți politici) 

Obiectivul Specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente 

unitare și moderne de management al resurselor umane; 
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Exemple de acțiuni: 

 Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane 

 Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea 

profesionalismului și a atractivității administrației publice 

Obiectivul Specific 1.3 - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 

instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului 

judiciar 

Exemple de acțiuni: 

 Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie 

asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției 

 Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru 

creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru continuarea punerii în 

aplicare a noilor coduri 

Obiectivul Specific 1.4 - Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de 

achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții 

publice și reducerea neregulilor în acest domeniu 

Exemple de acțiuni: 

 Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în 

domeniul achizițiilor publice 

 Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și 

managementului procedurilor de achiziții publice, și asigurarea 

executării corecte a contractelor 
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 Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile 

și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici) 

Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 

transparente 

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management 

performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, 

eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea 

accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea 

unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia. 

Obiectivul Specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP 

Exemple de acțiuni: 

 Planificare strategică și financiară 

 Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel 

local 

 Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a 

partenerilor sociali 

 Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice 

locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) 

Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 

autorităților și instituțiilor publice 
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Exemple de acțiuni: 

 Măsuri de creștere a transparenței în administrația public 

 Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern) 

 Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția 

 Educație anticorupție 

Obiectivul Specific 2.3 - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la 

nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor 

furnizate la nivelul acestuia. 

Exemple de acțiuni: 

 Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar 

raportat la noul cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare. 

 Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, 

instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.) etc.; 

 Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare 

pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar 

și a practicienilor dreptului 

 Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei 

juridice, de evaluare a calităţii şi monitorizare a asistenţei. 

 Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare 

 Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență 

juridică adecvate nevoilor cetățeanului 

 Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor 

prin derularea de campanii de informare a justițiabililor și magistraților, 

acțiuni de formare a practicienilor; 
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 Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești 

 Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de 

transparenţă şi accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul judiciar 

5. Programul Operational Infrastructura  Mare 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde 

nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi 

în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei 

Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în 

corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, 

concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe 

consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei 

verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o 

utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului 

general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci 

provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia 

mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi 

eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii. 

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care: 

 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune 

 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională 

 2,46 mld. Euro Cofinantare 
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Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, 

monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

Suma alocată - 425.531.915,00 Euro/ axă 

Obiective specifice 

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 

ecosistemelor degradate 

Acțiuni: 

 Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de 

conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele 

situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de 

proiectele anterioare, cu accent pe: 

 Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 

 Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării 

măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit; 

 Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management. 

 Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ 

planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes 

comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special: 

 Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a 

ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 

2000; 
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 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 

importanţă comunitară; 

 Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în 

vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de 

barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei 

și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc); 

 Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor 

de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, 

menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, 

inclusiv a reţelei Natura 2000; 

 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 

 Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate 

(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în 

acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin; 

 Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor 

(monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de 

presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.) 

Potențiali beneficiari 

 MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/ 

 Institute de cercetare 

 Universităţi 

 ONG-uri 

 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate 

 Autorități ale administrației publice centrale/locale 

 Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale 
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4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric 

Acțiuni 

 Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv 

refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării 

sănătăţii umane 

Potențiali beneficiari 

 Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate 

acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la 

dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului 

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 

susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro/ axă 

Obiective specifice 

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate 

(biomasă, biogaz, geotermal) 

Acțiuni 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice 

şi/sau termice din biomasă şi biogaz: 

 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază 

de energie geotermale 
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 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a 

energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în 

condiţii de siguranţă a funcţionării SEN 

Potențiali beneficiari 

 Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a 

resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz 

 Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul 

comercializării. 
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Capitolul IX. Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 -  2027 

Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 7 de ani.  

Prioritizarea proiectelor este in sarcina Consiliului Local si va tine cont de:  

 Nevoile reale ale comunitatii locale 

 

 Personalul responsabil de toate fazele pregatirii si implementarii proiectului 

(Studii de Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregatirea cererii de 

finantare, implementarea proiectului, evaluarea impactului proiectului 

asupra comunitatii locale)  

 

 Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila a municipiului si sa 

contribuie la obiectivul general al acesteia  

 

 Resursele disponibile.  
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE PE TERMEN MEDIU SI LUNG 2021 - 2027                           

DOMENIUL PRIORITAR DE INVESTIȚIE 

  

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

 

1. EDUCAȚIE 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 1 Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

educație 

Proiect 1  Reabilitare  imobile școli: izolare termică, 
instalații termice, sanitare, reparații acoperiș; 

Proiect 2 Modernizare și dotare săli de clasă și 
laboratoare cu  mobilier și kit-uri pentru 
experimente și lecții; 

Proiect 3 Amenajare spații de joaca pentru copii la școli; 

Proiect 4 Construirea unei săli de sport în localitatea 
Bîra; 

Proiect 5 Înființare/ amenajare baze sportive în fiecare 
sat din comună; 

Proiect 6 Achiziționare microbuze școlare; 

Proiect 7 Amenajare curți și împrejmuiri la grădinițe, 
școli și parcuri; 

Proiect 8 Achiziționarea periodică de materiale 
didactice pentru desfășurarea activităților; 

Proiect 9 Deșfăsurarea în mod sistematic a unor 
programe privind formarea comportamentului 
și a deprinderilor față de mediu în grădinițe și 
școli; conștientizarea cadrelor didactice în 
ceea ce privește influența și rolul de formator 
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2. CULTURĂ ȘI ARTĂ 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 2 Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

cultură 

Proiect 1 Dotare cămine culturale;                                                                         

Proiect 2 Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii 

comunale; 

Proiect 3 Dotare biblioteca comunală; 

Proiect 4 Înfiintare punct de informare în cadrul 

căminului cultural; 

Proiect 5 Amenajare curți și împrejmuiri la căminele 

culturale; 

Proiect 6 Identificarea de actori locali care să 

investeasca – de exemplu săli internet, 

activități recreative etc. 

Proiect 7 Identificarea de resurse financiare externe; 

 Proiect 8 Diversificarea activităților din cadrul caminelor 
culturale. 

3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

3.1 SĂNĂTATE/ SERVICII MEDICALE 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 3 Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

medicale 

Proiect 1 Reabilitarea/ modernizarea, dotarea și 

utilarea cabinetelor medicale la standarde 

europene; 

Proiect 2 Înființarea unui Centru  medical de 

permanență pe raza comunei; 
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Proiect 3 Înființare cabinete medicale în satele unde nu 

există; 

Proiect 4 Studiu în vederea stabilirii calității apelor de la 

sursele de apă subterane și de suprafață de 

pe teritoriul comunei; 

Proiect 5 Program complex de asigurare a securității 
umane față de expunerea la riscul de 
îmbolnăvire. 

3.2 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 4 Îmbunătățirea și 

dezvoltarea serviciilor 

de asistență socială 

Proiect 1 Construirea unui Centru social 

Proiect 2 Consiliere psihologică pentru copiii 

abandonați/lăsați în grija altor persoane din 

cadrul ori din afara familiei; 

Proiect 3 Construirea unui centru de zi destinat 

persoanelor defavorizate; 

Proiect 4 Construirea unui centru pentru persoane 

vârstnice; 

Proiect 5 Înființare post de psiholog si personal 

specializat în vederea consilierii persoanelor 

cu probleme (mame singure-familii 

monoparentale; persoane care consumă 

alcool și alte persoane aflate în dificultate); 

 

 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

248 
 

Proiect 6 Campanii de conștientizare a populației cu 

privire la necesitatea serviciilor de asistență 

socială; 

Proiect 7 Identificarea de potențiali actori locali 
(parohii, ONG-uri, etc.) care să preia 
administrarea sau să sprijine aceste servicii 

4. INFRASTRUCTURA 

4.1 ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 5 Îmbunătățirea 

domeniului de ordine și 

siguranță publică 

Proiect 1 Reabilitare/ modernizare și dotare sediu de 

poliție; 

Proiect 2 Înființare Poliție Locală; 

Proiect 3 Dotarea  compatimentului SVSU cu  mașină de 

interventie situații de urgență,echipamente 

pentru voluntari; 

Proiect 4 Campanii de educație a populației în spiritul 
respectării legii. 

4.2 CONDIȚII DE LOCUIT 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 6 Îmbunătățirea 

condițiilor de locuit 

Proiect 1 Aplicarea Codului construcțiilor privind 

locuintele (reabilitarea celor vechi si 

construirea altora noi); 

Proiect 2 Acțiune educativă de conștientizare a 

locuitorilor cu privire la exigențele condițiilor 

de locuit; 
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Proiect 2 Reabilitarea și izolarea termică a blocurilor de 
locuințe; 

4.3 TEHNICO - EDILITAR 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 7  Introducerea și 

extinderea rețelelor de 

utilități (apă-canal, gaz 

metan) 

Proiect 1 Introducerea rețelei de gaz metan  pentru 

acoperirea nevoilor energetice ale populației 

și instituțiilor (există intocmit studiul de 

fezabilitate cu avizul de principiul al Transgaz, 

documentație  transmisă comisiei de petrol și 

gaze din cadrul ministerului dezvoltării); 

Proiect 2 Extinderea și modernizarea rețelei de apă 

potabilă și canalizare în satul Negrești – 3km; 

Proiect 3 Modernizarea și extinderea rețelei de 

furnizare a apei potabile și canalizare în satele 

Rediu și Bîra – 4km; 

Proiect 4 Construire stații de epurare – stație locală; 

Proiect 5 Program de conștientizare a cetățenilor cu 
privire la necesitatea racordării la rețeaua 
edilitară pentru eliminarea expunerii la 
poluare și agenți patogeni. 

4.4 REȚEA ENERGETICĂ 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 8 Extinderea rețelei 

de alimentare cu 

energie electrică 

Proiect 1 Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat 

public; 

Proiect 2 Modernizarea iluminatului public cu led; 

Proiect 3 Extindere rețea de alimentare cu energie 

electrică; 
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Proiect 4 Valorificarea resurselor energetice 

regenerabile – eoliene, energia solară; 

Proiect 5 Proiecte de asociere a culturilor agricole cu 
valorificarea energetică produselor agricole. 

4.5 REȚEA DE TRANSPORT 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 9 Modernizarea 

infrastructurii de 

transport rutier 

Proiect 1 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere din comuna Bîra; 

Proiect 2 Amenajare  refugii de călători; 

Proiect 3 Modernizarea rețelelor de transport rutier 

(drumuri comunale): lucrări canalizare, rețele 

apa, asfaltare, rigole scurgere, piste bicicliști, 

rampe de acces persoane handicap;   

Proiect 4 Modernizarea drumurilor agricole; 

Proiect 5 Reabilitarea infrastructurii de transport 

pentru creșterea siguranței în circulația 

publică și asigurarea liberei deplasări a 

cetățenilor; 

Proiect 6 Evaluări periodice ale necesarului de 
transport de persoane și de marfă din zona și 
promovarea acestuia în rândul 
transportatorilor locali. 
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5. AGRICULTURA - SILVICULTURA 

5.1 AGRICULTURA 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 10 Sprinijirea 

dezvoltării agriculturii 

Proiect 1 Modernizare drumuri agricole; 

Proiect 2 Infiintare centru de predare a produselor din 

carne si lapte – domeniul zootehnie; 

Proiect 3 Înfiintare puncte/centru de colectare a 

laptelui; 

Proiect 4 Înfiintarea unui abator la standarde, care sa 

deservească și localitățile limitrofe; 

Proiect 5 Înființare ferme de ovine, bovine, porcine și 

caprine; 

Proiect 6 Înființare Asociatia Crescatorilor de Animale; 

Proiect 7 Reabilitare pășuni și fânețe; 

Proiect 8 Înființare secții de reparații mașini agricole; 

Proiect 9 Promovarea unei politici agricole care să 

conducă la performanța și la valorificarea 

biomasei (nealimentar); 

Proiect 10 Promovarea unei politici adecvate în domeniul 
resurselor umane care lucreaza în agricultură; 
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5.2 SILVICULTURA 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 11 Acțiuni realizate 

în domeniul silviculturii 

Proiect 1 Lucrări de împădurire și amenajarea de 

perdele forestiere; 

Proiect 2 Realizarea unor culturi de specii silvice cu 

creștere rapidă pentru valorificare energetică; 

Proiect 3 Organizarea de programe de FPC pentru 

proprietarii de păduri private. 

6. INDUSTRIE – COMERȚ - SERVICII 

6.1 INDUSTRIE 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 12 Sprijinirea 

dezvoltării activităților 

economice 

Proiect 1 Acțiuni de sprijinire a mediului de afaceri 

local; 

Proiect 2 Înființarea unui târg- obor pentru 

comercializarea animalelor ; 

Proiect 3 Înființarea unei piețe de comercializare a 

produselor agroalimentare; 

Proiect 4 Sprijin pentru dezvoltarea industriei bazate pe 

prelucrarea resurselor agricole; 

Proiect 5 Acordarea de sprijin pentru înființarea de 

asociații și grupuri de producători locali în 

vederea amplificării producției și 

comercializării produselor locale;  
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Proiect 6 Promovarea spiritului antreprenorial pentru 
dezvoltarea unor activități de producție 
pentru valorificarea resurselor locale 

6.2 COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 13 Stimularea și 

incurajarea dezvoltării 

activitătilor de comerț 

Proiect 1 Alinierea la standardele aprobate a 

activităților comerciale; 

Proiect 2 Înființarea unor spații comerciale de 
alimentație publică de tip SUPERMARKET 

6.3 SERVICII 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 14 Stimularea și 

incurajarea dezvoltării 

de noi servicii în 

comună 

Proiect 1 Înființare punct bancar, instalare bancomat, 

inființare puncte pay point. 

Proiect 2 Înființare frizerie, coafor; spălătorie haine; 

spălătorie auto; unitate reparatii 

electrocasnice;  puncte de colectare a 

laptelui; cizmarie, croitorie 

Proiect 3 Punct de informare a populației cu privire la 

legislația europeană 

7. TURISM 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 15 Valorificarea 

potențialului turistic 

Proiect 1 Valorificarea zonelor cu potențial turistic 

Proiect 2 Organizarea de spații și activități de agrement 

Proiect 3 Revitalizarea tradițiilor și artei populare și 
valorificarea obiectelor de artă populară 

Proiect 4 Modernizarea infrastructurii 
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Proiect 5 Identificarea potențialilor investitori în 
turism/agroturism 

Proiect 6 Informare și asistență privind fondurile 
interne și externe disponibile 

Proiect 7 Implicarea în amenajarea unei zone de 
agrement prin construirea unui parteneriat 
public-privat 

Proiect 8 Accesarea fondurilor disponibile (POR, PNDR 
etc.) 

8. AMENAJAREA TERITORIULUI 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 17 Lucrări pentru 

amenajarea teritoriului 

Proiect 1 Lucrări de regularizare a pârâului Albuia; 

Proiect 2 Lucrări de îndiguire în zonele cu risc de 
inundații; 

Proiect 3 Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare 
la sisteme moderne de valorificare și asigurare 
acces; 

Proiect 4 Constituirea și actualizarea permanentă a unei 
baze de date privind situația teritoriului; 

9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

9.1 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 21 Organizarea 

managementului 

deșeurilor 

Proiect 1 Activități de educare a populației cu privire la 

necesitatea și modul de gestionare a 

deșeurilor menajere solide; 

Proiect 2 Dotarea cu infrastructura necesară pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor – 30 pubele; 

Proiect 3 Crearea infrastructurii locale de colectare și 

depozitare intermediară a deșeurilor solide; 



 

Adresa: Str. Pacii, nr. 1, bl. E11, sc. B, ap. 21, Piatra Neamt 

CIF: RO-35742762 

CUI: J27/232/2016 

Email: newprojectteam@yahoo.ro 

 

255 
 

Proiect 4 Organizarea societății civile pentru 

promovarea conceptelor moderne de 

gestionare a deșeurilor; 

 Proiect 5 Înființarea unui Centru de colectare/ 

procesare primară a deșeurilor plastice; 

 Proiect 6 Educația ecologică trebuie promovată la toate 
nivelele de administrare și de vârstă 

9.2 SPAȚII VERZI 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 22 Amenajare 

spații verzi 

Proiect 1 Înființarea și amenajarea de zone de 

agrement și de joacă pentru copii; 

Proiect 2 Modernizarea spațiilor verzi existente în 

comună; 

Proiect 3 Amenajare spații verzi la școli, grădinițe, 

cămine culturale; 

Proiect 4 Amenjare parc; 

 Proiect 5 Realizarea unor spații verzi; 

 Proiect 6 Program de conștientizare și educare a 
populației la toate nivelurile de vârstă 

9.3 STABILIZARE TERENURI 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 23 Stabilizarea 

terenurilor 

Proiect 1 Realizarea de lucrări de regularizare a pârâului  

Albuia; 

Proiect 2 Consolidarea malurilor și taluzurilor prin 

plantarea de zone verzi;  
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Proiect 3 Lucrări de împădurire pentru stabilizarea 

terenurilor cu risc de alunecare de teren; 

Proiect 4 Realizarea de lucrări de stabilizare a 
versanților și a malurilor; 

10.  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

10.1 INFRASTRUCTURA 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 24 Infrastructura Proiect 1 Extindere, reabilitare și dotare sediu primărie; 

Proiect 2 Programe de dotare și întărire instituționala a 
administratiei publice; 

Proiect 3 Dotare sediu primărie cu echipamente de 
birotică și arhivare; 

Proiect 4 Dotare la standarde corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor oferite 
populației, inclusiv cu echipamente IT de 
ultima generație care să permită menținerea 
înregistrarilor (de taxe și impozite, de terenuri, 
etc.) în condiții corespunzătoare și care să 
contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a 
problemelor care apar.  

Proiect 5 Dotarea compartimentului administrativ cu 
utilaje pentru transport, întreținere spații 
verzi, întreținere drumuri comunale, străzi și 
drumuri de exploatare; 

Proiect 6 Inființare sistem supraveghere video pentru 
instituțiile publice și toată comuna; 

Proiect 7 Inființare serviciu distribuire internet Wi_Fi 
pentru toată comuna; 

Proiect 8 Înființarea de spații de parcare în comună; 

Proiect 9 Dotarea cu echipamentele IT necesare:  8 
calculatoare, 4 multifuncționale; 1 copiator 
pentru planșe A0, A1, A2, A3 
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Proiect 10 Dotarea cu utilaje, echipamente și 
autoturisme necesare: Bulboexcavator  - 1 buc 
cu lama de deszăpezire; Tractor cu remorcă si 
lama de deszăpezire; Utilaj împrăștiere 
material antiderapant; Vidanjă,motopompă;  
Mașină specială pentru stins incendii pentru 
SVSU; Masină dotată cu mijloace de 
interventie pentru situatii de urgență; UTV 
pentru interventii; Autoturism electric (Tesla) 

Proiect 11 Programe de perfecționare a personalului 
propriu, inclusiv familiarizarea cu programe 
informatice pentru menținerea înregistrărilor 
(cadastru, taxe si impozite, etc.) ; 

Proiect 12 Constituirea de parteneriate public private 
pentru exploatarea unor investiții ale 
comunității și pentru valorificarea unor 
resurse locale din patrimoniul public; 

Proiect 13 Programe de perfecționare pentru accesarea 
fondurilor europene și pentru pregătirea 
cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de 
fonduri pentru dezvoltare comunitară; 

Proiect 14 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu 
comunitatea pentru a permite participarea 
cetățenilor la luarea deciziilor și implicarea 
acestora.  

10.2 RESURSE UMANE 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 25 Dezvoltarea 

resurselor umane 

Proiect 1 Organizare/participare la programe de formare 

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 
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10.3 PARTENERIATE PUBLIC - PRIVATE 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP 26 Dezvoltarea de 

parteneriate publice-

private 

Proiect 1 Identificarea potentialilor investitori si 

construirea de parteneriate public private pentru 

dezvoltarea comunitatii 

Proiect 2 Elaborarea de propuneri de proiecte pentru 

finantari din fondurile destinate modernizarii 

administratiei locale 
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Capitolul X Coordonare, implementare, monitorizare și evaluare 
 

10.1 Coordonare 

 

Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 

va fi asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei Bîra, prin intermediul 

structurilor existente sau nou create, de ex: Biroul de Integrare Europeana și a 

funcționarilor publici specializați, desemnați în acest sens.  

Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează: 

 Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei; 

 Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea 

Strategiei; 

 Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a 

Strategiei; 

 Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitățile care 

conduc la implementarea Strategiei; 

 Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, 

inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementarii 

acțiunilor asumate; 

 Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat a obiectivelor, 

direcțiilor și acțiunilor de dezvoltare; 

 Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei și stabilirea eventualelor 

revizuiri periodice; 

 Raportarea activităților de implementare și de revizuire periodică. 
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10.2 Implementare 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex care, pe 

langă oferirea unor direcții de dezvoltare în cadrul documentului strategic, presupune și 

o implementare eficientă a măsurilor și actiunilor propuse.  

Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea următoarelor 

etape: 

I. Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei 

Bîra, pentru perioada 2021 - 2027, în vederea avizării Consiliului Local, în 

ședință publică. Astfel documentul devine oficial iar prioritățile prevăzute de 

acesta vor deveni prioritățile comunității locale. 

II. Strategia de dezvoltare va fi adusă la cunoștință tuturor instituțiilor publice, 

organizațiilor și a reprezentanților mediului de afaceri local. 

III. Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de instrumente 

de implementare care să faciliteze atingerea viziunii și obiectivelor de 

dezvoltare ale Strategiei. 

Planul de acțiuni este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și proiectelor 

propuse de prezenta Strategie. 

Dezvoltarea socio-economică a comunei presupune implicarea și colaborarea tuturor 

componentelor sferei sociale și economice locale, fie că e vorba de instituții ale statului, 

fie că vorbim de unittăți economice sau chiar de locuitorii comunei.  

Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care să-și aducă 

contribuția la implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru nu numai 

pentru Consiliul Local ci și pentru entitățile cuprinse în parteneriat.  Atributiile și 

responsabilitățile partenerului referitor la implementarea activităților prevăzute vor fi 

stabilite cu precizie încă de la inceputul colaborării. Asumarea responsabilităților de 

implementare, de către Consiliul local Bîra. 
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10.3  Monitorizarea și evaluarea implementarii 

Monitorizarea și evaluarea sunt procese corelate și interdependente. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică și analiză a informației cu 

scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitați, asigurând 

transparența în luarea deciziei și furnizând o bază pentru viitoarele acțiuni de evaluare. 

În elaborarea evaluărilor este necesară utilizarea informațiilor relevante colectate în 

urma activității de monitorizare. 

Monitorizarea implementării strategiei este în principiu o practică formală putin 

cunoscută și asumată în mediul instituțional public. Aceasta presupune resurse 

considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare și raportare) și o pregătire 

specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potențialele surse de 

colectare/ producere a acestora).  

Monitorizarea implementării strategiei are ca scop realizarea obiectivelor stabilite 

în contextul acțiunilor propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, 

respectarea graficelor de timp, a parteneriatelor incheiate, managementul riscurilor, etc. 

Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al riscurilor 

care pot apărea pe parcursul implementării, fie că vorbim de situații de criză sau situații 

de forță majoră, reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie sau 

proiect, etc.. Monitorizarea implementării trebuie să includă un plan de revizuire bine 

pus la punct, prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale solutii de remediere 

care să restabileasca cursul inițial de implementare a Strategiei și, astfel, să se asigure 

realizarea impactului așteptat. 

Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei și pentru a-i putea analiza 

performanța în raport cu scopurile stabilite se va utiliza următorul set de indicatori: 
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 Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de planificare, de a 

respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile pentru atingerea 

obiectivelor; 

 Indicatori de performanță care vor ajuta la evaluarea impactului real al Strategiei la 

nivel economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea măsura 

atingerea rezultatelor implementării.  

În funcție de obiectivele strategiei, indicatorii de performanță se pot referi la:  

 Gradul de sărăcie  

 Calitatea aerului și a apei  

 Creșterea și diversificarea forței de muncă  

 Creșterea veniturilor  

 Cuantumul investițiilor directe straine  

 Transparența administrației publice locale  

 Gradul de satisfacție și de încredere față de administrația publică locală exprimată 

de locuitori și alți actori locali importanți  

Exemple de indicatori de monitorizare și evaluare:  

 Cuantumul veniturilor pe gospodărie  

 Rata de ocupare a forței de munca active  

 Rata șomajului  

 Drumuri modernizate (%)  

 Gradul de conectare la sistemul public de canalizare  

 Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a apei potabile  

 Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a gazului natural  

 Suprafața spațiilor verzi intravilane pe cap de locuitor  

 Rata de creștere / descreștere a numarului de întreprinderi  

 Rata de creștere/ descreștere a capacitatii de cazare turistică existentă  
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Strategia va fi monitorizată și prin intermediul unor rapoarte semestriale/anuale 

întocmite de catre compartimentul responsabil din cadrul primariei. 

Strategia va fi evaluata anual prin intermediul:  

 rapoartelor de monitorizare;  

 raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliti;  

 organizarea de intalniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, 

reprezentanti ai beneficiarilor și ai comunitatii, unde vor fi comunicate și evaluate 

rezultatele implementarii Planului de Actiune.  

Evaluarea se va efectua în trei etape: 

I. Evaluarea initiala (inaintea inceperii actiunii) prin care se evalueaza impactul 

potential al actiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un element 

important de decizie asupra oportunitatii proiectului/actiunii. 

II. Evaluarea intermediara a actiunii care se efetueaza la jumatatea perioadei de 

implementare, analizand cursul corect al actiunii și rezultele intermediare. 

III. Evaluarea finala (dupa finalizarea proiectului), prin care se va analiza daca au 

fost atinse rezultele prevazute de proiect.  

Evaluarea va fi realizata de catre aceeasi echipa care realizeaza și activitatea de 

monitorizare a Strategiei, din cadrul compartimentului responsabil.  

Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conține 

situația indicatorilor de evaluare. În funcție de aceste rapoarte, se vor lua deciziile 

privind eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei. 
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INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

  

Obiectiv Prioritar Indicatori 

 

 

 

 

1. EDUCAȚIE 

OP 1 Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

educație 

1 Imobile școli reabilitate 

2 Imobile  școli izolate termic 

3 

Instalații termice, sanitare montate și funcționale în 

școli 

4 Reparații la acoperișurile școlilor realizate 

5 Număr săli de clase modernizate și dotate  

6 

Număr laboratoare modernizate și dotate cu mobilier 

și kit-uri  

7 Număr spații de joacă amenajate  

8 Sală de sport construită 

9 Număr baze sportive amenajate / înființate  

10 Număr microbuze școlare achiziționate 

11 Număr curți/ mp/ curți și împrejmuiri amenajate 

12 Materiale didactice achiziționate 

13 Număr programe organizate și desfășurate  în școli 

 2. CULTURĂ ȘI ARTĂ 

OP 2 Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de cultură 

1 Cămine culturale dotate 

2 Fondul de carte al bibliotecii comunale 

3 

Bibioteca comunală dotată corespunzător 
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4 

Punct de informare în cadrul căminului cultural 

înființat 

5 Curți și împrejmuiri la căminele culturale amenajate 

3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

3.1 SĂNĂTATE/ SERVICII MEDICALE 

OP 3 Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

medicale 

1  Cabinete medicale înființate și dotate 

2 Centru  medical de permanență înființat 

3 Studiu realizat 

3.2 ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

OP 4 Îmbunătățirea și 

dezvoltarea serviciilor 

de asistență socială 

1 Centru social construit 

2 

Centru de zi destinat persoanelor defavorizate 

construit 

3 Centru pentru persoane vârstnice construit 

4 Post de psiholog înființat 

5 Număr campanii de conștientizare organizate 

4. INFRASTRUCTURA 

4.1 ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

OP 5 Îmbunătățirea 

domeniului de ordine și 

siguranță publică 

1  Sediu de poliție modernizat și dotat 

2 Poliție locală îbnființată 

3 Mașină de intervenție situații de urgență achiziționată 

4 Echipamente pentru voluntari achiziționate 

5 Compartiment SVSU dotat 

 4.2 CONDIȚII DE LOCUIT 

OP 6 Îmbunătățirea 

condițiilor de locuit 1 

Număr campanii desfășurate pentru educarea 

populației 

2 Blocurile de locuințe reabilitate și izolate termic 
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 4.3 TEHNICO - EDILITAR 

OP 7 Introducerea și 

extinderea rețelelor de 

utilități (apă-canal, gaz 

metan) 

1  Rețea de gaz metan introdusă 

2 Număr gospodării racordate la rețeaua de gaz 

3 Km rețea  de canalizare extinsă 

4 Km rețea  de canalizare modernizată 

5 Număr gospodării racordate la rețeaua de canalizare 

6 Km rețea de apă extinsă  

7 Km rețea de apă modernizată 

8 

Număr gospodării racordate la rețeaua de alimentare 

cu apă 

9  Număr stații de epurare construite 

 4.4 REȚEA ENERGETICĂ 

OP 8 Extinderea rețelei 

de alimentare cu energie 

electrică 

1 Km rețea de iluminat public modernizată 

2 Km rețea de iluminat public extinsă 

3 Km rețea iluminat public cu led 

4 Km rețea de alimentare cu energie electrică extinsă 

5 Surse regenrabile valorificate  

4.5 REȚEA DE TRANSPORT  

OP 9 Modernizarea 

infrastructurii de 

transport rutier 

1 

Km drumuri comunale și sătești reabilitate și 

modernizate 

2 Număr refugii călători amenajate 

3 
Km lucrări rețea canalizare  realizate 

4 km drumuri asfaltate 

5 km rigole scurgere amenajate 

6 km piste bicicliști amenajate  
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7 Număr rampe de acces persoane handicap realizate 

5. AGRICULTURA - SILVICULTURA 

5.1 AGRICULTURA 

OP 10 Sprinijirea 

dezvoltării agriculturii 

1 Km drumuri agricole modernizate 

2 

Centru de predare a produselor din carne și lapte  

înființat 

3 Centru  de colectare a laptelui înființat 

4 Abator înființat 

5 

Număr ferme de ovine, bovine, porcine și caprine 

înființate 

6 Ha pășuni și fânețe reabilitate 

7 Secție de reparații mașini agricole înființate 

 5.2 SILVICULTURA 

OP 11 Acțiuni realizate 

în domeniul silviculturii 

1 Ha teren împădurit 

2 Mp/ km/ ha perdele forestiere amenajate 

3 Culturi de specii silvice cu creștere rapidă realizate 

6. INDUSTRIE – COMERȚ - SERVICII 

6.1 INDUSTRIE 

OP 12 Sprijinirea 

dezvoltării activităților 

economice 

1  Târg – obor înființat 

2 

 Piață de comercializare a produselor agroalimentare 

înființată 

6.2 COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  

OP 13 Stimularea și 

incurajarea dezvoltării 

activitătilor de comerț 

1 

  

Spații comerciale de alimentație publică de tip 

SUPERMARKET înființate 
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 6.3 SERVICII 

OP 14 Stimularea și 

incurajarea dezvoltării 

de noi servicii în 

comună 

1  Punct bancar înființat 

2 Bancomat instalat 

3 Număr puncte pay point înființate 

4 

 Unitate reparații electrocasnice și electronice, 

cizmărie, croitorie înființate 

5  Punct de colectare a laptelui înființat 

6 Frizerie – coafor înființat 

7 Spălătorie haine înființată 

8 Spălătărie auto înființată 

9  Punct de informare a populației înființat 

 7. TURISM 

OP 15 Valorificarea 

potențialului turistic 

1 Zone cu potential turistic valorificate 

2 Spații și zone de agrement amenajate 

3 

Acțiuni pentru revitalizarea tradițiilor și a artei 

populare 

4 Infrastructură modernizată 

5 Investitori în turism/ agroturism identificați 

8. AMENAJAREA TERITORIULUI 

OP 17 Lucrări pentru 

amenajarea teritoriului 

1 Km/ ha/ mp maluri pârâul Albuia realizate 

2 Km lucrări îndiguire realizate 

3  Zonarea terenurilor agricole realizată 

4 

 Bază de date privind situația teritoriului constituită și 

actualizată 
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9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

9.1 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR  

OP 21 Organizarea 

managementului 

deșeurilor 

1 Număr pubele achiziționate pentru locuitorii comunei 

2 

Infrastructura locala de colectare și depozitare 

intermediară a deșeurilor solide creată 

3 

Centru de colectare/ procesare primară a deșeurilor 

plastice înființat 

 9.2 SPAȚII VERZI 

OP 22 Amenajare spații 

verzi 

1  Zone de agrement și de joacă pentru copii amenajate 

2 Număr spații verzi modernizate 

3 

 Număr spații verzi amenjate la școli, grădinițe, 

cămine culturale 

4  Parc amenajat 

5  Număr Spații verzi amenjate 

9.3 STABILIZARE TERENURI  

OP 23 Stabilizarea 

terenurilor 

1 Km/ ha/ mp teren lucrări de regularizate realizate 

2 Ha teren consolidate prin plantarea de zone verzi 

3 Ha teren împăduriri realizate 

4  Ha teren stabilizat 

10.  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

10.1 INFRASTRUCTURA 

OP 24 Infrastructura 

1 

 Sediul primăriei reabilitat, modernizat și dotat 

corespunzător 

2 

 Număr echipamente IT achiziționate - harware, 

software, licențe 
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3 Utilaje, echipamente și autoturisme achiziționate 

4  Echipamente birotică și arhivare achiziționate 

5 

Sistem supraveghere video înființat pentru înstituțiile 

publice și toată comuna 

6 

Număr sisteme și programe informatice pentru 

compartimente achiziționate 

10.2 RESURSE UMANE  

OP 25 Dezvoltarea 

resurselor umane 1 

Număr cursuri de formare profesională a 

personalului din administrația publică 

2 

Număr persoane participante la cursuri de formare 

profesională 

10.3 PARTENERIATE PUBLIC - PRIVATE  

OP 26 Dezvoltarea de 

parteneriate publice-

private 

1 

Numar parteneriate public-private/contracte 

incheiate/contractate 

2 

Numar proiecte pentru finantare interna/ externa, 

elaborate  

3 
Numar proiecte pentru finantare interna/ externa 

depuse 
 

 

 

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor 

schimbări socio-economice sau administrative majore să se efectueze revizuiri ale 

strategiei. 

Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacității de a răspunde 

problemelor comunei și de a crea structuri pentru implicarea comunității locale în 

procesele de dezvoltare.  

Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea și 

implicarea continuă a comunitatii locale în planurile și prioritățile de dezvoltare viitoare.  
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