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CUVÂNT ÎNAINTE

Elaborarea unei strategii de dezvoltare locala pe termen mediu si lung
reprezinta o provocare pentru administratia locala. Ea sintetizeaza practic directiile
strategice pe care le va urma societatea în urmatorii sase ani, asa cum reiese din
cerintele cetatenilor locuitori ai acestei comune.
În procesul de absorbtie a fondurilor europene si din alte surse internationale,
strategia de dezvoltare locala integrata cu documentatiile de urbanism si cele de
planificare a bugetului local constituie baza justificarii proiectelor, elementul de fond
de la care începe sa se contureze si sa se concretizeze proiectul. Strategia de
dezvoltare constituie în egala masura meniul necesitatilor dezvoltarii locale,
constituind expresia prioritatilor comunitatii; în acest sens, strategia ofera baza atât în
procesul de prioritizare a proiectelor locale cât si sursa cea mai echilibrata si
transparenta (durabila) pentru ofertele politice, electorale.
Directiile strategice de urmat sunt în concordanta cu cerintele Uniunii
Europene si au în vedere planul de finantare pentru anii 2014-2020, ce pune mare
accent pe asocierea regionala (grupuri de actiune locala).
Principalul obiectiv al acestei strategii pentru perioada 2014-2020 îl constituie
întarirea capacitatii de cooperare a Primariei cu societatea civila, altfel spus,
antrenarea societatii civile în actul deciziei, în problemele care îi afecteaza viata.
Dupa cum se stie, expresia cea mai înalta a democratiei este tocmai implicarea
constienta a cetatenilor în procesul decizional si nu doar acceptarea hotarârilor
administratiei locale.
Consideram ca aceasta actiune, ca expresie a cooperarii Primariei cu societatea
civila, nu este decât începutul acestui sistem complex, bazat pe colaborare si
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complementaritate, sistem ce fara îndoiala va functiona în România viitoare, ducând
spre ceea ce se doreste de fapt : un sistem de legi stabile menit sa reduca coruptia, sa
asigure transparenta institutiilor statului, sa consolideze democratia prin libertatea de
actiune si exprimare.
Ne exprimam pe aceasta cale si dorinta ca în anul 2020 sa fie implementate cu
succes toate aceste proiecte care acum sunt fie în stadiul de idee, fie deja sunt în
executie. Colectivul redactional pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala a
comunei Bodești, 2014-2020.
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INTRODUCERE
Prezenta lucrare a fost realizata la solicitarea Consiliului local şi a Primariei Comunei
Bodești si reflecta atitudinea intregii comunitati cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei
pentru perioada 2014-2020. Ca parte a comunitatii europene, comuna Bodești trebuie sa adopte si sa
implementeze o viziune strategica privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt si mediu. Strategia de
Dezvoltare Economico - Sociala Durabila constituie un document de importanta majora pentru
administraţia publica locala in vederea proiectarii principalelor directii de dezvoltare ale localitaţii,
in acord cu strategiile de dezvoltare regionala si nationala, cu directivele, valorile si principiile
europene. Identificarea problemelor, constituirea unui portofoliu de soluţii posibile, aplicarea
soluţiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte, constituie drumul simplificat cel mai potrivit
in politica de dezvoltare locala pentru ridicarea standardului de viaţa al cetaţenilor comunitaţii.
Obiectivul strategiei de dezvoltare consta in stabilirea cadrului general de dezvoltare a comunei
Bodești pentru perioada 2014-2020, prin crearea conditiilor necesare pentru cresterea capacitatii
sale economico-sociale, pe termen scurt si mediu.
Scopul principal al acestei strategii este de a stabili cadrul strategic de dezvoltare durabila a
localitatii in contextul noilor directii prioritare trasate la nivel european, ca cerinte obligatorii pentru
atingerea urmatorului nivel de integrare in Uniunea Europeana. Odata elaborata o astfel de strategie
este mult mai uşor de stabilit o ordine de prioritaţi şi de alocare optima a resurselor financiare care,
intotdeauna sunt insuficiente. De asemenea, pe baza strategiei se fundamenteaza şi se justifica
cererile de finanţare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri
structurale si de coeziune ale Uniunii Europene. De aceea este important sa se acorde o atenţie
deosebita elaborarii acestui document şi sa se asigure o participare cat mai larga a cetaţenilor la
elaborarea lui şi mai ales la aplicarea acestuia.
Procesul de elaborare a prezentei strategii este structurat in trei etape principale:
I. Etapa de Analiza
Implica atat colectarea datelor utilizand toate sursele posibile (analiza situatiei existente,
consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate si alte documente care contin informatii
relevante) cat si analiza documentelor programatice (PNDR, PNDL, POR, POS, etc.) pentru
3
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identificarea politicilor si directiilor de dezvoltare europene si nationale, regionale, judetene; a
fondurilor, programelor operationale existente, care pot fi accesate pentru a se asigura o dezvoltare
locala durabila si integrata.
Ca urmare va avea loc crearea si dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de
activitate pentru o cunoastere aprofundata a resurselor si nevoilor comunitatii, precum si evaluarea
potentialului local.
Identificarea si evaluarea punctelor tari si a celor slabe se face printr-o evaluare obiectiva a
situatiei existente, iar oportunitatile si riscurile luate in considerare permit identificarea unor tinte si
mobilizarea resurselor si eforturilor pentru atingerea lor.
II. Etapa de elaborare a strategiei
In functie de datele culese si problemele identificate se vor stabili obiectivele pe termen
scurt si mediu ale comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va concepe designul
strategiei si se va proceda la elaborarea acesteia. Aceasta etapa este cea mai insemnata in cadrul
demersului formularii strategiei de dezvoltare locala, solicitand implicarea intregii comunitati, de la
membrii persoane fizice la organizatii publice si private si alesii locali.
III. Etapa de implementare si evaluare a strategiei de dezvoltare locala
Aceasta va include si elaborarea portofoliului de proiecte.
Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Sociala Durabila este
axata pe urmatoarele directii de actiune:
I. Asigurarea unui management organizational si conceptual, coerent structurat pe cele trei
etape/faze de lucru.
II. Aplicarea metodei participativ-activa prin abordarea consultarii publice si stabilirea de
grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes.
III. Monitorizarea si evaluarea permanenta a procesului de elaborare si dezvoltare a
strategiei in vederea asigurarii calitatii lucrarii, corectitudinii datelor si informatiilor incluse si
aplicarea eventualelor revizuiri/modificari care se impun.
Aceasta strategie se cere aprobata şi insuşita de administraţia locala care trebuie sa utilizeze
toate parghiile de antrenare a intregii comunitaţi la aplicarea ei. Pentru acoperirea intregii
problematici
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Prin activitaţile desfaşurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmarit:
Ø realizarea unei viziuni clare pentru anii 2014 - 2020 in toate domeniile care privesc
dezvoltarea economico-sociala durabila;
Ø dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participarii cetatenilor la formularea
problemelor si luarea deciziilor;
Ø promovarea solutiilor nepoluante si prietenoase cu natura in valorificarea resurselor locale;
Ø dezvoltarea relatiilor de parteneriat si colaborare bazate pe interese comune;
Ø cresterea performantei si capacitatii autoritatilor locale de a raspunde la asteptarile si
exigentele cetatenilor;
Ø cresterea veniturilor populatiei prin initierea de activitati profitabile si crearea de noi locuri
de munca;
Ø cresterea sigurantei vietii locuitorilor comunei.
Metodologia folosita a asigurat Strategiei un pronunţat caracter practic, fundamentat pe date
prelucrate din cele mai diverse surse şi orientat in special pe oportunitatea de a accesa prin proiecte
resursele financiare puse la dispoziţie prin Fondurile structurale de care va beneficia Romania in
perioada 2014 - 2020, ca membru cu drepturi depline, dar şi cu indatoriri, a Uniunii Europene.
Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila va avea ca rezultate principale:
- Analiza socio-economica a comunei - situatia existenta la nivel local;
- Analiza SWOT;
- Plan local de actiune pentru atingerea obiectivelor strategiei;
- Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014 – 2020.
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CAP.1. CADRUL STRATEGIC GENERAL AL DEZVOLTARII
COMUNITATILOR RURALE DIN ROMANIA
1.1 Context european
1.1.1. “Obiective Europa 2020:
1. Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul populatiei
cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.
2. Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare.
3. Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera
(sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990, cresterea ponderii
surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei energetice.
4. Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii
absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 de ani.
5. Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului
persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale.”
Prioritati Europa 2020:
“Crestere inteligenta dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; presupune
imbunatatirea prestatiei in urmatoarele domenii:
Ø cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea investitiilor de stat si private
in vederea generarii de locuri de munca prin crearea de noi produse si servicii;
Ø educatie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare de-a lungul vietii in
vederea imbunatatirii competentelor;
Ø societatea digitala: utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.”
Actiunile acestei prioritati vizeaza:
Ø “eliberarea potentialului inovator al Europei;
Ø ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei;
Ø valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii digitale.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:

6

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020
Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

Ø oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in infrastructura pentru internet
de mare viteza, deschisa si competitiva, precum si in serviciile conexe;
Ø dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu;
Ø facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende.”
“Cresterea inteligenta”este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre cresterea
economica a UE si cresterea economica a celor doi mari competitori pe piata mondiala respectiv
SUA si Japonia.
“Cresterea durabila” inseamna promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al
utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese si
tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:
Ø sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC;
Ø sa exploateze retelele de la scara UE;
Ø sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;
Ø sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii eficiente a resurselor;
Ø sa scada emisia de dioxid de carbon;
Ø sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabila a resurselor.”
Cresterea durabila va fi stimulata prin doua initiative:
a. “O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” prin care se propune:
Ø sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce priveste utilizarea resurselor si cu
emisii reduse de dioxid de carbon;
Ø decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;
Ø reducerea emisiilor de CO2;
Ø cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
Ø „mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare rurala,
fondurile structurale, si altele in cadrul unei strategii solide de finantare (UE, publica
nationala, privata);
Ø consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum certificate de emisii,
incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor publice ecologice, etc;
Ø prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea sectorului transporturilor;
Ø implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii blocajelor in sectiunile
transfrontaliere si nodurile intermodale (orase, porturi, platforme logistice);
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Ø finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul planului privind
tehnologiile energetice strategice (SET);
Ø promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica pentru UE in zona baltica,
in Balcani, in regiunea mediteraneeana si in Eurasia;
Ø adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta energetica, promovarea
unui program in domeniul utilizarii eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile si
gospodariile) prin utilizarea fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri;
Ø stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice necesare pentru a face
tranzitia catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficienta din punctul de
vedere al utilizarii resurselor si rezistenta la schimbarile climatice pana in 2050.”
La nivel national, statele membre vor trebui:
Ø „sa elimine treptat subventiile daunatoare mediului (exceptii in cazul persoanelor
defavorizate);
Ø sa dezvolte instrumente de piata, precum stimulente fiscale si achizitii publice menite sa
adapteze metodele de productie si de consum;
Ø sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente, modernizate si complet
interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC;
Ø sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de infrastructura, in cadrul retelei centrale
a UE;
Ø sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare parte
din emisiile generate si din congestiile retelelor;
Ø sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta energetica in constructii si
instrumente de piata precum impozitarea, subventiile si achizitiile publice pentru a reduce
consumul de energie si de resurse;
Ø sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in constructia de cladiri publice eficiente
din punct de vedere energetic si intr-o reciclare mai eficienta;
Ø sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar putea creste eficienta
in sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe folosirea TIC.”
b. “O politica industriala adaptata erei globalizarii” prin care se propune:
Ø colaborea stransa intre CE si intreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, organizatii
de consumatori;
Ø elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa sprijine spiritual
antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria;
8
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Ø promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei si al serviciilor din
Europa.
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
Ø „stabilirea politicii industriale apte sa mentina si sa dezvolte o baze industriala puternica,
competitiva, diversificata in Europa, sa sprijine tranzitia sectoarelor de productie catre o
utilizare mai eficienta a energiei si a resurselor;
Ø dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa combine diverse instrumente
de politica precum reglementarea „inteligenta”, modernizarea achizitiilor publice, normele
in materie de concurenta, stabilirea de standarde;
Ø imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea
costurilor de tranzactie aferente desfasurarii unei activitati economice in Europa, prin
promovarea clusterelor si prin imbunatatirea accesului convenabil la finantare;
Ø restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor catre activitati de viitor,
inclusiv prin redistribuirea rapida a competentelor catre sectoarele si pietele cu un ritm alert
de crestere;
Ø promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc utilizarea resurselor
naturale si sporesc investitiile in patrimoniul natural al UE;
Ø promovarea internationalizarii IMM-urilor;
Ø asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit industriei din toata Uniunea
sa beneficieze de acces efectiv pe piata unica, pe piata internationala;
Ø dezvoltarea unei politici spatiale care sa puna la dispozitie instrumentele necesare depasirii
unor provocari-cheie la nivel mondial;
Ø sporirea competitivitatii sectorului turismului in Europa;
revizuirea reglementarilor in vederea sprijinirii tranzitiei sectoarelor serviciilor si productiei catre o
utilizare mai eficienta a resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai eficienta;
reannoirea strategiei UE de promovare a responsabilitatii sociale a intreprinderilor, ca element-cheie
in asigurarea increderii pe termen lung a angajatilor si a consumatorilor.”
La nivel national, statele membre vor trebui:
Ø „sa imbunatateasca mediul de afaceri, in special pentru IMM-urile inovatoare, inclusiv prin
achizitii publice menite sa sprijine initiativele care incurajeaza inovarea;
Ø sa amelioreze conditiile de asigurare a respectarii drepturilor de proprietate intelectuala;
Ø sa reduca sarcina administrativa a societatilor si sa amelioreze calitatea legislatiei in
domeniul afacerilor;
9
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Ø sa colaboreze cu partile interesate din diverse sectoare in vederea identificarii blocajelor,
elaborarii de analize comune cu privire la modalitati de mentinere a unei baze industriale si
de cunoastere solide, de a plasa UE in pozitie de lider in ceea ce priveste dezvoltarea
durabila la nivel mondial.”
„Cresterea durabila este necesara” in vederea sustinerii UE pentru a prospera intr-o lume cu
emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradarii mediului,
pierderea biodiversitatii si utilizarea nedurabila a resurselor.”
“Cresterea favorabila incluziunii” inseamna promovarea unei economii cu o rata ridicata a
ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala si care presupune:
Ø asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de munca;
Ø investirea in dezvoltarea competentelor;
Ø combaterea saraciei;
Ø modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de protectie sociala;
Ø consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii economice in
toate regiunile UE inclusiv in cele ultraperiferice;
Ø asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul vietii;
Ø cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de promovare a egalitatii de
sanse intre femei si barbati.”
Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din urmatoarele domenii:
Ø “ocuparea fortei de munca:
Ø schimbarile demografice au generat scaderea numarului de persoane active;
Ø in UE, doar doua treimi din populatia activa are loc de munca, in comparatie cu peste 70%
in SUA si in Japonia;
Ø rata ocuparii fortei de munca este scazuta in special in randul femeilor si al lucratorilor in
varsta; - rata a somajului de peste 21% in randul tinerilor;
Ø risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor neintegrate in campul
muncii sau care au legaturi slabe cu acesta.
“O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca” prin care se propune:
Ø crearea conditiilor necesare modernizarii pietelor muncii pentru a creste nivelurile de
ocupare a fortei de munca si pentru a asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene;
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Ø promovarea autonomiei cetatenilor prin dobandirea de noi competente care vor permite
fortei de munca actuale si viitoare, adaptarea la noile conditii si la eventualele schimbari de
cariera;
Ø reducerea somajului;
Ø sporirea productivitatii muncii.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
Ø „definirea si punerea in aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, in vederea
identificarii modalitatilor de imbunatatire si gestionare a tranzitiilor economice, de
combatere a somajului, de crestere a ratelor de activitate;
Ø adaptarea cadrului legislativ, in conformitate cu principiile reglementarii „inteligente”, la
evolutia modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la adresa sanatatii si securitatii
muncii;
Ø facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si asigurarea unei
corespondente mai bune intre cererea si oferta de locuri de munca, prin intermediul sprijin
financiar acordat din fondurile structurale, in special din Fondul social european (FSE);
Ø consolidarea capacitatii partenerilor sociali, valorificarea potentialului de solutionare a
problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel national/
regional, la nivel sectorial si la nivelul intreprinderilor);
La nivel national, statele membre vor trebui:
Ø “sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reduca segmentarea pietei muncii,
sa faciliteze tranzitiile si reconcilierea vietii profesionale cu viata privata;
Ø sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de asigurari sociale pentru a
asigura rentabilitatea muncii;
Ø sa promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea privata, politici de
imbatranire activa, sa sporeasca egalitatea de sanse intre femei si barbati;
Ø sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;
Ø sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al calificarilor, prin instituirea unor
cadre nationale ale calificarilor;
Ø sa asigure dobandirea competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii
pe piata muncii, recunoasterea acestora pe tot parcursul educatiei generale, profesionale,
superioare si din viata adulta, inclusiv in cadrul invatarii non-formale si informale;
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Ø sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al muncii, in special prin
implicarea partenerilor sociali in planificarea ofertelor de educatie si formare.”
Cresterea favorabila incluziunii este necesara in vederea:
Ø „oferirii populatiei acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre destinate altor persoane
aflate in intretinere;
Ø punerii in aplicare a principiilor privind flexicuritatea;
Ø oferirii cetatenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care sa le permita adaptarea la
noile conditii si la eventualele schimbari de cariera;
Ø combaterea saraciei si excluziunii sociale;
Ø reducerea inegalitatilor in materie de sanatate;
Extinderea Uniunii Europene la 27 de state membre a condus la aparitia unor noi
perspective de dezvoltare a sectorului agricol la nivel european care inca prezinta decalaje mari de
dezvoltare si valorificare a potentialului agricol. Desi este una dintre cele mai bogate si prospere
regiuni ale lumii, intre statele membre ale UE inca exista mari disparitati din punct de vedere
economico-social.
Politica agricola a Uniunii Europene, cunoscuta şi sub numele de Politica Agricola Comuna,
are ca obiectiv principal stabilirea si menţinerea unui echilibru intre producţia alimentara europeana
şi dezvoltarea economica durabila a comunitaţilor rurale, cu accent pe diversificarea activitatilor
economice si protectia mediului.
Politica Agricola Comuna (PAC) este una dintre primele politici comune adoptate de catre
Uniunea Europeana, care se evidentiaza prin cateva trasaturi distincte:
Ø Este o politica integrationista, avand in vedere ca politicile agricole nationale au fost
inlocuite, pentru marea majoritate a productiei agricole, de reglementari comune de
functionare a pietelor si comercializare a produselor.
Ø Este o politica mare consumatoare de resurse financiare. Politica agricola consuma, prin
sistemul complex de subventii si alte stimulente financiare, circa jumatate din bugetul
comun.
Ø Manifesta un grad sporit de vulnerabilitate la presiunile de lobbying. Organizatiile
producatorilor agricoli au capatat o influenta foarte puternica in timpul razboiului, pe care
ulterior si-au pastrat-o, iar pe parcursul dezvoltarii PAC, si-au consolidat-o. Conceptia insasi
a PAC, de protejare a veniturilor producatorilor agricoli, a avut o contributie insemnata la
consolidarea pozitiei acestor organizatii.
12
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Politica agricola comuna este centrata in jurul a doi piloni:
Ø Pilonul organizatiilor comune de piata care cuprinde masurile comune de reglementare a
functionarii pietelor integrate ale produselor agricole.
Ø Pilonul dezvoltarii rurale care include masuri structurale ce vizeaza dezvoltarea armonioasa
a zonelor rurale din urmatoarele perspective: sociala, a diversitatii activitatilor, a calitatii
produselor si a protejarii mediului.
Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole
comune, s-a creat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) - pentru finanţarea
programelor de dezvoltare rurala. Astfel, inca din anul 2007, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale impreuna cu, Comunitatea Europeana a elaborat un program de masuri care sa ajute la
dezvoltarea agriculturii din Romania, prin sprijinirea finantarilor din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurala. Aceste masuri sunt prezentate in PNDR – Program National de
Dezvoltare Rurala, si au ca scop dezvoltarea si efienticizarea agriculturii cu accent pe trecerea de la
o agricultura nerentabila la o agricultura moderna. PNDR este detaliaza modul concret in care sunt
finanţate investiţiile din fondurile europene pentru agricultura şi dezvoltare rurala.
Pentru implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2007 2013 a fost creat Planul National Strategic pentru Romania. Acesta a fost conceput in acord cu
Liniile Directoare Strategice Comunitare ce fac referire la mediul rural.
Prin Planul National Strategic 2007 – 2013 si ulterior prin PNDR s-au conturat patru
directii (axe) prioritare pentru finantare prin FEADR:
a) Axa I - Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic - urmareste restructurarea si
dezvoltarea productiei agricole si silvice, dar si a industriilor prelucratoare aferente, pentru a le face
mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul
rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din
aceste zone
Domenii majore de interventie:
Domeniul de interventie 1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de Cunostinte
Domeniul de interventie 2. Instalarea tinerilor fermieri
Domeniul de interventie 3. Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli
Domeniul de interventie 4. Utilizarea serviciilor de consiliere si consultanta
13
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Domeniul de interventie 5. Modernizarea exploatatiilor agricole
Domeniul de interventie 6. Imbunatatirea valorii economice a padurii
Domeniul de interventie 7. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Domeniul de interventie 8. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea agriculturii si silviculturii
Domeniul de interventie 9. Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta
Domeniul de interventie 10. Infiintarea grupurilor de producatori
b) Axa II - Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale - pune accent pe mentinerea si
imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei prin promovarea unui
management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere. Obiectivele privind
mentinerea biodiversitatii si conservarea naturii se materializeaza prin sprijinirea conservarii si
dezvoltarii padurii, asigurarea unei ocupari echilibrate a teritoriului si dezvoltarea practicilor de
management durabil al terenurilor agricole si forestiere. De asemenea sunt vizate investitii in
dezvoltarea infrastructurii si serviciilor rurale. O importanta deosebita este acordata si
multifunctionalitatii economice a zonelor rurale, conservarii si punerii in valoare a patrimoniului
cultural si arhitectural.
Domenii de interventie:
Domeniul de interventie 1. Sprijin pentru zonele defavorizate
Domeniul de interventie 2. Plati compensatorii pentru utilizatorii de terenuri agricole din zonele
desemnate Natura 2000.
Domeniul de interventie 3. Plati de Agro-mediu
Domeniul de interventie 4. Prima impadurire a terenurilor agricole
Domeniul de interventie 5. Prima impadurire a terenurilor neagricole
Domeniul de interventie 6. Plati Natura 2000
c) Axa III - Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale vizeaza gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa
le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.
Domenii de interventie:

Domeniul de interventie 1. Sprijin pentru diversificarea catre activitati non-agricole si crearea si
dezvoltarea de microintreprinderi
Domeniul de interventie 2. Incurajarea activitatilor turistice
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Domeniul de interventie 3. Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea
mostenirii rurale
Domeniul de interventie 4. Dobandire de competente, animarea si implementarea strategiilor de
dezvoltare locala
Domeniul de interventie 5. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
d) O a patra directie (Axa IV) – LEADER – are in vedere implementarea unor strategii
locale de dezvoltare pentru imbunatatirea guvernarii administrative la nivel rural.
Domenii de interventie:
Domeniul de interventie Functionarea Grupurilor de Actiune
Domeniul de interventie Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
Domeniul de interventie Asistenta Tehnica.
Un alt fond creat pentru dezvoltare rurala este Fondul European pentru Pescuit (FEP). FEP
are ca obiectiv asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a
resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum si dezvoltarea si imbunatatirea
vietii marine, a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de pescuit si
acvacultura. Sprijinul acordat prin FEP poate fi directionat pe cinci prioritati, dintre care mentionam
reabilitarea flotei de pescuit, Acvacultura, dar si dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit
costalier.
Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a dezvoltarii durabile in
cadrul Uniunii Europene, care ofera cadrul necesar pentru finantarea unei game variate de proiecte
si investitii pentru o dezvoltare socio-economica echilibrata a statelor membre ale UE si in regiunile
lor.
Principalul obiectiv al politicii de coeziune sociala si economica il contituie diminuarea
disparitatilor existente, in primul rand, prin aplicarea principiului solidaritatii.
Pentru perioada 2007 – 2013, Politica de coeziune economica şi sociala a Uniunii Europene
a avut 3 mari obiective:
1.Obiectivul Convergenta, finantat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale si de
coeziune. Acesta vizeaza:
Ø regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai mic decat
75% din media comunitara;
15

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020
Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

Ø regiunile care intra sub asa numitul "efect statistic";
2. Competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca, finantat cu 15% din bugetul
destinat fondurilor structurale si de coeziune. Acest al doilea obiectiv vizeaza regiunile care nu sunt
eligibile in cadrul obiectivului de convergenta.
3. Cooperare teritoriala europeana, finantat cu 5% din bugetul destinat fondurilor structurale
si de coeziune, care vizeaza:
Ø cooperarea transnationala;
Ø cooperarea transfrontaliera;
Ø cooperarea interregionala.
1.1.b Orizont 2014-2020
Strategia de Dezvoltare Durabila a Romaniei stabilește obiective concrete pentrutrecerea,
intr-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator devaloare adaugata
inalta, propulsat de interesul pentru cunoaștere şi inovare, orientat spreimbunatatirea continua a
calitatii vietii oamenilor şi a relatiilor dintre ei in armonie cu mediulnatural.
Ca orientare generala, strategia vizeaza realizarea urmatoarelor obiective strategice pe termen
scurt, mediu şi lung :
Ø Orizont 2013: Incorporarea organica a principiilor şi practicilor dezvoltarii durabile
inansamblul programelor şi politicilor publice ale Romaniei ca stat membru al UE.
Ø Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltarii durabile.
Ø Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al tarilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile.
In contextul perspectivei bugetare post-2013, se impune o noua reformare a Politici
Agricole Comune, inclusiv pentru Romania. Noile modificari necesita, din partea Romaniei,
acordarea unei atentii deosebite referitoare la urmatoarele aspecte: identificarea şi ierarhizarea
corecta a prioritaţilor de dezvoltare rurala; evaluarea conjugata a constrangerilor de implementare –
care vizeaza condiţiile de eligibilitate, intensitatea intervenţiei comunitare şi intensitatea
funcţionalitaţii instituţionale; evaluarea corecta a compatibilitaţii dintre masurile propuse in meniul
comunitar şi nevoile reale ale ruralului romanesc; definirea exacta a obiectului intervenţiei şi
stabilirea cuantumului intervenţiei – valorificarea oportunitaţii de „flexibilitate”. (sursa: Institutul
european din Romania- „Reforma PAC in contextul perspectivei bugetare post-2013”).
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Conform Comunicarii Comisiei Europene, unul din principalele obiective strategice pe
termen mediu ale Politicii Agricole Comune se refera la crearea unor comunitati rurale durabile care
sa asigure o dezvoltare economica, sociala şi de mediu echilibrata teritorial. Obiectivele PAC
2014-2020 vizeaza trei aspecte principale: platile directe, mediu si dezvoltarea rurala.
Pentru perioada 2014-2020 Comisia Europeana a adoptat un pachet legislativ privind polititica
de coeziune care vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca in toata Europa, orientand
investitiile UE catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica si locuri de munca
(„Europa 2020”).

In acest context, Politica de coeziune economica şi sociala a Uniunii Europene propune 3
directii prioritare:
-

Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;

-

Crestere durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii
resurselor, mai ecologice si mai competitive;

-

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

Resursele financiare vor fi alocate prin intermediul celor trei fonduri importante:
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.
Printre prioritaţile acestor fonduri in perioada 2014-2020 amintim: cercetare, dezvoltare şi inovare;
imbunataţirea accesului la informaţii şi a calitaţii acestora, precum şi la tehnologiile comunicaţiilor;
schimbarile climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; sprijin
comercial acordat IMM-urilor; infrastructurile de sanatate, educaţie şi sociale; dezvoltarea rurala si
urbana durabila; promovarea ocuparii forţei de munca şi sprijinirea mobilitaţii lucratorilor;
promovarea incluziunii sociale şi combaterea saraciei; efectuarea de investiţii in domeniul educaţiei,
al formarii competenţelor şi al invaţarii pe tot parcursul vieţii.
Diversificarea activitaţilor economice şi imbunataţirea calitaţii vieţii din zonele rurale este o
misiune comuna a politicii de dezvoltare rurala a Uniunii Europene şi a politicii de coeziune.
Conform datelor Misterului Agriculturii aproape 50% din populatia Romaniei traieste in mediul
rural. Astfel, prin noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru perioada 2014-2020,
Ministerul Agriculturii isi propune sa creeze un nou concept de dezvoltare a satului romanesc,
fundamentat pe dezvoltarea antreprenoriala si crearea de noi locuri de munca.
Principalele priorități de dezvoltare rurala pentru perioada de programare 2014-2020 sunt:
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Ø Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora,
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
Ø Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
Ø 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.
Ø Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor
în sectoarele nonagricole din mediul rural;
Ø Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui
subprogram dedicate;
Ø 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.
Din perspectiva dezvoltarii durabile, obiectivele strategice pe termen scurt, mediu şi lung sunt:
-

Orizont 2013: Incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile in
ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei, ca stat membru al UE.

-

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual (cu referinta la cifrele anului 2006) al UE-27
potrivit indicatorilor de baza ai dezvoltarii durabile.

-

Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al tarilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile.
Indeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere

economica ridicata şi, in consecinta, o reducere semnificativa a decalajelor economico-sociale
dintre Romania şi celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se
masoara procesul de convergen a reala, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la
puterea de cumparare standard (PCS), aplicarea Strategiei creeaza condi iile ca PIB/loc exprimat in
PCS sa depaşeasca, in anul 2013, jumatate din media UE din acel moment, sa se apropie de 80%
din media UE in anul 2020 şi sa fie uşor superior nivelului mediu european in anul 2030.
In acest scop sunt prevazute urmatoarele directii principale de actiune:
Ø imbunatatirea conditiilor de mediu,
Ø cresterea competitivitatii unor sectoare cu impact asupra mediului,
18
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Ø imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural cu accent pe cresterea veniturilor din activitati
agricole, silvice si piscicole performante, extinderea serviciilor si utilitatilor publice,
diversificare activitatilor non-agricole si a spiritului antreprenorial.
Obiectivul general al CSNR, raportat la situaţia socio-economica actuala şi la nevoile de
dezvoltare pe termen mediu ale Romaniei, consta in diminuarea disparitatilor de dezvoltare socioeconomica dintre Romania şi statele membre ale Uniunii Europene, prin utilizarea Instrumentelor
Structurale. Astfel se estimeaza o creştere suplimentara a PIB de 15-20% pana in anul 2015.
In acest context, au fost identificate urmatoarele directii prioritare:
Ø Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene
Ø Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti
Ø Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania
Ø Consolidarea unei capacitati administrative eficiente
Ø Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate
Impactul fondurilor alocate va fi consolidat prin simplificarea si armonizarea normelor diferitelor
fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurala si de afacerile maritime si pescuit.

1.2. Context national
Planul National de Dezvoltare
Planul National de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care Romania si-a
propus sa recupereze decalajele socio – economice fata de Uniunea Europeana, reprezentand un
instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare. Planul National de Dezvoltare
avea ca obiectiv global, pentru perioada 2007-2013, "reducerea cat mai rapida a disparitatilor de
dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene".
Pentru perioada de programare 2007-2013, PND a fost elaborat cu respectarea unor principii
de programare specifice, stabilite in Regulamentul Consiliului (CE) nr.1260/1999 din 21 iunie 1999
privind dispoziţii generale pentru fondurile structurale (Art.8 - complementaritatea şi parteneriatul,
Art.11 - adiţionalitatea, Art.15-16 - planurile de dezvoltare, Art.41 - evaluarea ex-ante, Art. 46 informarea şi publicitatea), precum şi a altor cerinţe rezultate din recomandarile Comisiei Europene
in ceea ce priveşte programarea şi gestionarea Instrumentelor Structurale.
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1.3 Directiile de dezvoltare stabilite la nivelul regiunii Nord-Est
1.3.1 Caracteristicile Regiunii de dezvoltare Nord – Est
Parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estica a Romaniei este o zona care se
reamarca prin istoria, cultura si traditia care se imbina armonios, dar si prin mediul natural bogat si
deosebit de atragator. Aceasta este cea mai intinsa regiune a Romaniei, astazi fiind granita estica a
Uniunii Europene si a NATO.

Fig.1 Sursa: ADR Nord-Est
Din perspectiva geografica, linia peisajului variaza de la lanturile muntoase impadurite din
Vest, spre podisurile line din centru si apoi catre campii in Est, cu lacuri, vii si zone agricole
extinse.
Principalele orase Iasi, fosta capitala a Moldovei, este un puternic centru industrial si
renumit centru universitar, de cultura, arta, traditie si spiritualitate.
Bacau, renumit in Evul Mediu ca punct vamal si centru comercial, acesta este si un important centru
industrial si universitar, cu o economie puternica, dinamica si cu numeroase investitii straine.
Suceava si Piatra Neamt, orase industriale, dar care nu si-au pierdut din farmecul istoric, au devenit
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centrele unei industrii turistice in dezvoltare si importante puncte de plecare in calatoria spirituala
de vizitare a manastirilor sau pentru plimbarile montane pe care le ofera Carpatii. Botosani si
Vaslui, vechi centre comerciale si agricole, in prezent sunt centre importante pentru dezvoltarea
regionala, in ceea ce priveste industria textila si prelucratoare. Conform Balanţei Forţei de Munca
elaborata de Institutul Naţional de Statistica, in ianuarie 2011, resursele de munca ale regiunii NordEst au fost in numar de 2385,3 mii persoane, din care populaţia ocupata civila reprezenta 50,6% din
aceste resurse. Rata şomajului inregistrat la data de 31 iulie 2012 a fost de 5.29%, fiind inregistraţi
69.3 mii şomeri.
Regiunea Nord-Est este una din cele mai avantajoase zone pentru investitii din Europa,
avand in vedere forta de munca calificata si costurile relativ scazute. Datorita centrelor universitare
din regiune, forţa de munca prezinta un nivel inalt de pregatire profesionala şi educaţie.
Referitor la potentialul de dezvoltare al regiunii, pe primul loc se afla turismul, zonele de
munte fiind favorabile pentru dezvoltarea acestei ramuri economice. Principalele tipuri de turism
care pot fi practicate sunt: turismul cultural (muzeistic, etnografic, artistic), religios, balneoterapeutic, de agrement, de tranzit, agroturism. Sectoarele productive care ocupa locurile imediat
urmatoare, in clasament, sunt prelucrarea lemnului, mecanica si industria textila. Din punct de
vedere al ocuparii, predominate este populatia ocupata in agricultura, silvicultura si pescuit.
Conform Anuarului Statistic 2010, avem urmatoarea structura PIB pe categorii de resurse:
-

servicii 49.9% din PIB

-

agricultura regiunii 10.5% din PIB (cea mai mare contribuţie pe acest sector faţa de celelalte
regiuni)

-

industria şi construcţiile 28.6% din PIB-ul regiunii.
Regiunea este delimitata geografic astfel: Vest - Muntii Carpati cu inaltimi apropiate de

2000 m in Nord (Vf. Pietrosu, Vf. Rarau, Vf. Giumalau, Vf. Ocolasu Mare, Vf. Hasmasu Mare) si
cu o scadere de inaltime spre Sud (Muntii Ciuc, Muntii Trotusului si, in mica masura, Muntii
Vrancei). Jumatatea estica este impartita in doua mari zone: Campia colinara a Moldovei, in partea
nordica si Podisul Barladului, in partea de Sud. Nord –Vest - Podisul Sucevei cu o inaltime medie
de 500 metri si este faimoasa pentru “obcinele” sale (usoare ondulatii ale reliefului, ca un lant de
unde pietrificate).
Clima
Clima difera in functie de diferitele tipuri de relief : In zona muntoasa a regiunii (zona vestica a
judetelor Suceava, Neamt si Bacau), climatul este continental moderat, cu veri racoroase si ierni bogate
in precipitatii sub forma de ninsoare.
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In zona subcarpatica de dealuri si campie (partile estice ale judetelor Suceava, Neamt, Bacau
precum si intreg teritoriul judetelor Botosani, Iasi, Vaslui), climatul este continental, cu veri calduroase
si secetoase si ierni reci si de cele mai multe ori fara zapada.
Temperatura medie anuala a aerului este de 2 ºC in zona de munte si de 9 ºC in zona
subcarpatica de dealuri si campie.
Reteaua Hidrografica
Se evidentiaza opt cursuri importante de apa, repartizate pe directia Nord-Sud, cele mai mari
bazine hidrografice revenind Siretului (42.890 kmp) si Prutului (10.990 kmp).
De-a lungul timpului, parte din cursurile de apa ale regiunii au beneficiat de ample lucrari de
amenajari si regularizare. Pe raul Bistrita s-a amenajat inca din anii '70 o “salba” de sapte
microhidrocentrale si cel mai mare lac de acumulare al regiunii („Izvoru Muntelui”), cu un volum la
nivel normal de retentie de 1.130 mil.mc.

Resurse naturale
Regiunea dispune de urmatoarele resurse exploatabile ale subsolului:
-

Sulfuri polimetalice in Judetul Suceava;

-

Ape minerale carbogazoase in judetele Neamt si Suceava;

-

Ape minerale sulfuroase si feruginoase in judetele Iasi, Vaslui si Bacau;

-

Materiale de constructii: Calcare; Argile; Gresii; Gipsuri; Nisipuri cuartoase; Nisipuri
pentru constructii. Acestea se gasesc in toate judetele regiunii;
o Turba in judetele Botosani si Suceava;
o Sare in judetele Bacau si Suceava;
o Zacamant de sulf in masivul Caliman;
o Zacaminte de sisturi bituminoase la Tazlau-Neamt;
o Gaze naturale in judetele Bacau si Neamt.
Forţa de munca
Populaţia ocupata este apropiata mediei pe ţara, de 33,8%. O pondere foarte mare o deţine

populaţia ocupata in agricultura (42,7%), mai ales judeţele Botoşani (52,9%) şi Vaslui (51,2%).
Ponderea populaţiei ocupate in industrie şi servicii se afla sub media pe ţara (23,5 %), respectiv
19,4, judeţele Botoşani (15,1%) şi Suceava (16,8%) avand cel mai mic grad de ocupare in industrie, iar
judeţul Vaslui (30,0%) in domeniul serviciilor. De asemenea, aceste judeţe se confrunta şi cu o evidenta
ramanere in urma a gradului de tehnologizare industriala şi agrara, precum şi cu un nivel redus de
calificare a populaţiei.

Şomajul inregistreaza o valoare superioara (6,8%) celei naţionale (5,9%), judeţul Vaslui
ajungand la 10,1%. Rata şomajului feminin are valori inferioare ratei şomajului in toate judeţele
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regiunii. Cauzele se pot gasi in existenţa mai multor locuri de munca pentru femei (confecţii şi
industria hoteliera) şi a faptului ca numeroase femei lucreaza in strainatate.
Infrastructura
Cele mai importante artere rutiere si de cale ferata care sustin cea mai mare parte din traficul de
marfa si calatori, se desfasoara pe directia Nord-Sud:
Acces rutier:
·

Bucuresti – Bacau – Roman – Suceava - Siret (punct de control si trecere a frontierei) – drumul
european E85

·

Suceava -Vatra Dornei- Cluj (E576) care face legatura cu drumul european E60 Cluj NapocaOradea

·

Bacau – Brasov – Pitesti drumul european E574 (care face legatura cu drumul international E70
Craiova – Vidin - Scopje)

·

Bucuresti-Barlad – Albita (punct de trecere a frontierei) - Chisinau - drumul european E581
care strabate judetul Vaslui

·

Roman-Tg. Frumos cu ramificatie catre Botosani (E58) si Iasi - Sculeni (E 583)

Magistrale de cale ferata:
· Bucuresti - Bacau - Suceava - Siret - Ucraina - magistrala 500;
· Bucuresti - Iasi - Ungheni - Republica Moldova - magistrala 600.
Acces aerian:
· Bacau - intern si international;
· Iasi - intern si international;
· Suceava - intern si international;
Educaţie
Regiunea NE deţine cea mai mare pondere a populaţiei şi a elevilor (17,2% si respectiv
17,7% ), insa numarul unitaţilor destinate procesului educaţional este mic, acesta reprezentand
numai 10,19% din numarul unitaţilor de invaţamant pe ansamblul ţarii: Bacau (23,6%), Iaşi (16,3%)
şi Suceava (14,4%). Acestea deţin aproximativ 60% din numarul total al şcolilor existenta la nivel
regional, avand cea mai numeroasa populaţie şcolara, comparativ cu celelalte 3 judeţe din regiune.
Ele sunt in acelaşi timp şi centre universitare.
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1.3.2 Potential de dezvoltare
La nivelul Regiunii Nord-Est se resimt inca discrepanţele ca nivel şi ca potenţial de
dezvoltare intre vestul mai dezvoltat al Regiunii Nord-Est şi estul mult ramas in urma (judeţele
Botoşani, Iaşi, Vaslui).
Regiunea Nord Est deţine un potenţial turistic relativ ridicat, care poate fi comparat cu alte
zone turistice renumite din ţara şi din strainatate. Acesta se datoreaza condiţiilor favorabile de care
dispune, a frumuseţii locurilor, zonelor montane din judeţele Bacau, Neamţ şi Suceava, precum şi a
inestimabilului patrimoniu cultural şi religios existent, care se imbina armonios cu ospitalitatea,
tradiţiile populare, obiceiurile, specificul gastronomiei moldoveneşti, tradiţionalele degustari de
vinuri din podgoriile Cotnari si Huşi.
Principalele tipuri de turism care pot fi practicate sunt: turismul cultural (muzeistic,
etnografic, artistic), religios, balneo-terapeutic, de agrement, de tranzit, agroturism. Zona muntoasa
şi deluroasa din vestul regiunii (judeţele Suceava, Neamţ, Bacau) deţin un potenţial turistic care
poate fi valorificat la nivel european, specializat pe:
Ø Turism religios : Putna, Neamţ, Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ, Humor, Arbore,
Agapia,Varatec, Dragomirna, Bistriţa, Zamca, Secu, Sihastria, Caşin
Ø Turism balneo-terapeutic : Vatra Dornei, Campulung-Moldovenesc, Balţateşti, Oglinzi,
Slanic Moldova, Targu Ocna
Ø Turism etnografic,
Ø Agro turism si turism rural
Ø Turism sportiv (alpinism, vanatoare, pescuit, sporturi extreme – zborul cu parapanta, rafting,
orientare turistica, mountainbike, schi)
Specificul deosebit al satelor, gradul de dotare al localitaţilor si o infrastructura bine pusa la
punct, pot juca un rol important in turismul de lunga durata, cu activitaţi sportive, agrement şi
pentru optimizarea sanataţii (Vatra Dornei, Solca, Cacica şi pe Valea Bistriţei şi Moldovei).
Domeniu economic tradiţional al regiunii, industria de prelucrare a lemnului a cunoscut o
creştere semnificativa in ultimii ani (2001-2005), nu numai in ceea ce priveşte numarul locurilor de
munca (11.6% in 2004), dar mai ales privind cifra de afaceri (cu 100% mai mult decat in 2001).
Creşterea ponderii industriei de mobila in totalul cifrei de afaceri evidenţiaza orientarea spre o
valorificare superioara a lemnului. De asemenea, industria textila a inregistrat o creştere
spectaculoasa a cifrei de afaceri in anul 2004 (cu 150% faţa de anul 2001), dar productivitatea este
slaba datorita folosirii sistemului lohn care are o valoare adaugata mica.
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1.3.3 Planul de dezvoltare regionala Nord-Est. Orizont 2014-2020
Obiectivul general pentru perioada 2014 – 2020 vizeaza diminuarea decalajelor existente
fata de celelalte regiuni ale tarii, printr-un proces sustinut de cresterea economica durabila care sa
favorizeze cresterea competitivitatii economice si incluziunii sociale.
Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est (PDR Nord-Est) reprezinta instrumentul prin care
regiunea isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic si social, reprezentand in
acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Planului National de Dezvoltare.
PDR Nord-Est a fost realizat de catre Directia Plan Programare Fonduri Structurale din
cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord Est intr-un larg cadru partenerial, stabilit
conform Hotararii de Guvern 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de
Dezvoltare.
Grupurile de lucru regionale au fost dezvoltate pe urmatoarele tematici:
Ø Dezvoltarea infrastructurii si protejarea mediului,
Ø Dezvoltarea mediului de afaceri,
Ø Dezvoltarea turismului,
Ø Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale,
Ø Agricultura si dezvoltare rurala.
Planul National de Dezvoltare stabileste cadrul strategic care fundamenteaza accesul tarii
noastre la asistenta financiara din fondurile de tip structural acordate de Uniunea Europeana
(PHARE, SAPARD, ISPA). Acesta constituie documentul pe baza caruia se va negocia asistenta
financiara acordata Romaniei in calitate de Stat Membru si destinata implementarii politicilor
europene.

Prioritatile tematice pentru dezvoltare regionala
Corelarea cu obiectivele
Prioritate

Obiectiv specific

Masuri

tematice ale Strategiei
EUROPA 2020

1. Imbunatatirea capitalului

Cresterea ocuparii in

Actiuni pentru sprijinirea

Promovarea ocuparii fortei

uman prin aplicarea de

randul tinerilor si a

integrarii pe piata muncii a

de munca si sprijinirea

masuri

grupurilor vulnerabile

tinerilor care nu sunt inclusi

mobilitatii fortei de munca

orientate

cresterea

catre

ocuparii,

intr-o forma de invatamant,

accesului la educatie si

formare profesionala sau nu

instruire

au un loc de munca

si

promovarea

incluziunii sociale

Actiuni preventive/ active de

Promovarea
sociale

si

incluziunii
combaterea
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integrare pe piata muncii

saraciei

(inclusiv actiuni
personalizate) pentru

Investitiile

in

educatie,

grupuri vulnerabile

competente si invatare pe

(populatie roma, someri de

tot parcursul vietii

lunga durata, someri peste
45 de ani, persoane cu
dizabilitati, persoane
autoocupate in agricultura)
Imbunatatirea accesului

Reducerea ratei de parasire

Investitiile

si

timpurie a scolii, in special

competente si invatare pe

educatie si instruire de

pentru tinerii din zonele rurale

tot parcursul vietii

calitate

si comunitatile defavorizate

Promovarea

Imbunatatirea calitatii si

sociale

eficientei invatamantului prin

saraciei

a

participarii

la

in

educatie,

incluziunii

si

combaterea

Extinderea, diversificarea si

Promovarea

incluziunii

sociale prin regenerarea

imbunatatirea

accesului

sociale

zonelor rurale si urbane

grupurilor

vulnerabile si a

saraciei

aflate in declin

comunitatilor izolate la servicii

adaptarea ofertei educationale
la cerintele pietei muncii
Cresterea accesului la formare
profesionala continua – in
special in randul/pentru
persoanele cu un nivel scazut
de cunostinte (competente,
abilitati reduse)
Modernizarea si extinderea
infrastructurii de educatie
Sprijinirea

incluziunii

si

combaterea

de sanatate, sociale si de
locuire.
2. Dezvoltarea unei

Cresterea accesibilitatii,

Modernizarea si dezvoltarea

Promovarea unor sisteme

infrastructuri moderne care

conectivitatii

infrastructurii aeroportuare

de transport durabile si

sa asigure cresterea

mobilitatii

Modernizarea si dezvoltarea

eliminarea blocajelor din

accesibilitatii, conectivitatii

realizarea de investitii in

infrastructurii feroviare

cadrul

si atractivitatii Regiunii

infrastructura

Modernizarea si dezvoltarea

retelelor majore

Nord-Est

transport

si
prin
de

infrastructurilor

infrastructurii rutiere
Dezvoltarea de sisteme de
transport urban durabile
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Cresterea accesului la

Extinderea infrastructurii de

Imbunatatirea accesului, a

infrastructura TIC de

broadband, in special in zonele

utilizarii

calitate

rurale si comunitatile izolate

tehnologiei informatiei si

Dezvoltarea de servicii TIC

comunicatiilor

prin crearea si dezvoltarea de

guvernare si e-servicii)

si

a

calitatii
(e

–

produse si servicii de tip e”servicii„
3. Sprijinirea unei economii

Sprijinirea inovarii si

Dezvoltarea inovarii si

Consolidarea cercetarii, a

competitive si a dezvoltarii

competitivitatii

transferului de know-how

dezvoltarii tehnologice si a

locale

mediului economic

inclusiv prin crearea si

inovarii

dezvoltarea clusterelor

Imbunatatirea

Sprijin pentru dezvoltarea de

competitivitatii

produse, servicii si procese

intreprinderilor

mici

tehnologice noi, cu valoare

mijlocii,

sectorului

adaugata crescuta, ”verzi„.

agricol

a
si

a

si

sectorului

pescuitului si acvaculturii
Impulsionarea

Sprijinirea cercetarii publice si

Consolidarea cercetarii, a

sectorului de cercetare-

private, in vederea dezvoltarii

dezvoltarii tehnologice si a

dezvoltare, in special a

si

inovarii

celei aplicate

integrate

fructificarii

Dezvoltarea

solutiilor

de

retele

si

platforme de colaborare cu
institutii/firme din alte state
membre
Sprijinirea
economic

mediului
in

urbane si rurale

zonele

Asigurarea

conditiilor

de

Imbunatatirea

dezvoltare ale economiei din

competitivitatii

mediul urban, prin realizarea

intreprinderilor

mici

de investitii in infrastructura

mijlocii,

sectorului

locala

agricol

Asigurarea conditiilor de de

pescuitului si acvaculturi

a
si

a

sectorului

dezvoltare ale economiei din
mediul rural, prin realizarea de
investitii

in

infrastructura

locala
Dezvoltarea
economice
mediul
dezvoltarea

de

activitati

alternative
rural,

si

in

inclusiv
capacitatii

antreprenoriale a tinerilor
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pentru

accesarea

Imbunatatirea

Imbunatatirea accesului

Sprijin

la finantare si la servicii

serviciilor

IMM-

competitivitatii

de afaceri de calitate

urilor, in special in sectorul

intreprinderilor

mici

pentru IMM -uri

agricol si tinerilor antreprenori

mijlocii,

sectorului

dedicate

a

si

agricol si
a sectorului pescuitului si
acvaculturii
4. Optimizarea utilizarii si

Promovarea

eficientei

Cresterea eficientei energetice

Sprijinirea tranzitiei catre o

protejarea

energetice

si

a

economie cu emisii reduse

resurselor

patrimoniului natural

si

a

institutiilor

publice,

gospodariilor si firmelor

economiei ”verzi„

de dioxid de carbon in toate
sectoarele

transportului

Promovarea unor sisteme

durabil, in special public in

de transport durabile si

comun

eliminarea blocajelor din

Dezvoltarea

cadrul

infrastructurilor

retelelor majore
Promovarea
schimbarile

adaptarii

la

climatice,

prevenirea si gestionarea
riscurilor
Protejarea mediului si

Investitii

biodiversitatii

modernizarea

prin

in

reabilitarea,
si

extinderea

Protectia
promovarea

mediului

si

utilizarii

siturilor

retelei de apa potabila si

eficiente a resurselor

naturale si realizarea de

canalizare si in sisteme de

Promovarea

investitii

management a riscurilor

schimbarile

Tratarea

prevenirea si gestionarea

valorificarea

specifice

aquis-ului comunitar

solurilor

contaminate/poluate

adaptarii

la

climatice,

riscurilor

Prezervarea biodiversitatii
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1.4 Contextul judetean general privind dezvoltarea comunitatilor rurale
1.4.1. Caracterizarea generala a Judetului Neamț

Judetul Neamt se afla in nordestul

Romaniei,

la

limita

dintre

Carpatii Orientali si Podisul Moldovei.
Este

cunoscut

mai

ales

pentru

frumusetea Masivului Ceahlau si a
peisajului in general.
Suprafata: 5.890 km patrati
ceea ce reprezinta aproximativ 2,5 %
din teritoriul tarii;

Fig. 2 Harta Romaniei

Fig. 3 Judetul Neamt
Resedinta: Municipiul Piatra Neamt.
0

0

Se incadreaza, din punct de vedere geografic, intre 46 40' şi 47 20' latitudine nordica şi
0

0

25 43' şi 27 15' longitudine estica.
Judetul Neamt are in componenta 2 municipii, 3 orase si 78 de comune.
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Judetul Neamt are in componenta 2 municipii, 3 orase si 78 de comune.
Fig. 3 Harta judetului Neamț
a) Vecini:

Ø La Nord, Nord-Vest cu judeţul Suceava
Ø La Est cu Judetele Iasi si Vaslui
Ø La Sud cu Judetul Bacau
Ø La Vest cu Judetul Harghita
Organizarea administrativ-teritoriala insumeaza 421 localitaţi, cuprinzand doua municipii
(Piatra-Neamţ, care este şi reşedinţa de judeţ şi Roman), trei oraşe (Bicaz, Roznov şi Targu Neamţ),
78 de comune şi 339 de sate.
Judeţul Neamţ este infraţit din 1991 cu regiunea Champagne-Ardenne, fiind primul judeţ
care a realizat acest lucru cu o regiune occidentala. Numeroase comune s-au infraţit cu localitaţi din
Franţa sau Belgia. Exista relaţii de colaborare cu Germania, Elveţia, Olanda, Italia sau Danemarca.
b) Date istorice

Cele mai vechi urme de locuire umana de pe teritoriul actual al judetului Neamt dateaza din
paleoliticul superior (cca. 100.000 ani i.e.n.), ele fiind evidentiate indeosebi pe Valea Bistritei, unde
s-au descoperit numeroase situri arheologice
Evolutia comunitatilor umane, concentrarea lor in adevarate sate, introducerea uneltelor din
piatra slefuita, corn, os, lut ars, pe langa cele din silex, diversificarea tehnicilor de modelare si de
decorare a ceramicii, dezvoltarea vietii spirituale, toate acestea au condus treptat la formarea celei
mai stralucite civilizatii preistorice a Europei: Complexul Precucuteni-Cucuteni-Tripolie (aprox.
4.200 - 2.600 i.e.n.). Cercetarile efectuate de catre specialistii Muzeului de Istorie Piatra Neamt in
statiunile arheologice de la Izvoare-Piatra Neamt, Traian-Dealul Viei, Tarpesti, Frumusica, Calu,
Valeni, Ghelaiesti, dar si in alte locuri, au evidentiat in special valoarea plasticii antropomorfe si
zoomorfe, a ceramicii pictate, aducand o contributie de exceptie la o mai buna cunoastere a acestei
civilizatii. De altfel, salile acestui muzeu adapostesc cea mai impresionanta colectie de obiecte
apartinand acestei culturi.
Epoca bronzului si apoi epoca fierului, caracterizate prin aparitia si dezvoltarea metalurgiei,
sunt evidentiate prin asezarile de pe cuprinsul bazinelor Bistritei si Moldovei. Treptat, ele au lasat
locul societatii tracice si apoi civilizatiei dacice. Acesteia din urma ii apartin asezarile descoperite in
zona orasului Piatra Neamt, la Batca Doamnei, Cozla si Calu, care au oferit importante informatii
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referitoare la nivelul inalt de dezvoltare economico-sociala, militara si spirituala atins de civilizatia
dacica din aceasta parte a tarii. Chiar si dupa constituirea provinciei Dacia, marturiile arheologice
de la Poiana-Dulcesti atesta gradul inalt de civilizatie atins de dacii liberi in sec. II-III e.n.
Aparitia popoarelor migratoare a modificat puternic evolutia populatiei daco-carpice
existente in sec. IV e.n. pe teritoriul actual al judetului. Influenta acestora, dar si cea a civilizatiei
romane sau romano-bizantine, a dus la aparitia, intre secolele V-VII e.n., a culturii CostisaBotosana, care a coincis, pentru aceasta parte a tarii, cu perioada formarii poporului roman. Dintre
asezarile ce dateaza din aceasta perioada, merita amintita pe cea de la Davideni, unde a existat intre
sec. V-VIII o comunitate romanica, aflata intr-un proces de crestinare.
Semnificative pentru perioada secolelor VIII-IX sunt asezarile de la Bornis-Dragomiresti,
Izvoare-Bahna, Poiana-Dulcesti si Brasauti-Dumbrava Rosie, care apartin culturii Dridu.
Informatiile privitoare la primele doua secole ale mileniului II sunt insuficiente sau prea putin
analizate. In schimb se cunosc suficiente elemente legate de populatia autohtona a secolului XIII,
dar mai ales despre asezarile medievale de la Piatra-Neamt - Batca Doamnei si Pietricica.
Evolutia asezarilor rurale a dus la formarea, incepand cu a doua jumatate a sec. XIV, a
primelor centre cu nuanta urbana: Piatra lui Craciun, Roman si Neamt. Cu timpul, targul Piatra
capata o mai mare importanta, aceasta si datorita constituirii aici a unei Curtii Domnesti, iar
Romanul devine unul dintre cele mai insemnate centre, facand parte din sistemul defensiv al
Moldovei, aici fiind intemeiata in 1408 si o episcopie. La fel de vechi ca si Piatra sau Roman, orasul
Neamt va deveni mai cunoscut odata cu ridicarea, pe Culmea Plesului, a Cetatii Neamtului. Tot
din perioada medievala dateaza inceputurile Manastirii Neamt, unul dintre cele mai vechi si mai
vestite centre religioase din tara, alaturi de Manastirile Bistrita, Secu, Sihastria, Agapia sau
Varatec.
Continua crestere a productiei de marfuri si a celei agricole, dar si intensificarea
schimburilor comerciale, face ca dezvoltarea economica a tinutului sa fie din ce in ce mai vizibila.
Astfel, spre sfarsitul sec. XVIII sunt atestate o serie de centre de schimburi, iar odata cu inceputul
sec. XIX incep sa apara si primele fabrici. Revolutia tehnica, reformele de dupa 1859, cucerirea
independentei de stat in 1877 si masurile legislative ce au urmat au dus la dezvoltarea
capitalismului industrial si in aceasta parte a tarii.
Participarea Romaniei, incepand cu 1916, la primul razboi mondial a facut insa ca situatia
generala a judetului sa aiba mult de suferit. In anii de dupa razboi s-a reusit refacerea vietii
economice, perioada interbelica fiind o perioada relativ prospera (vezi harta judetului in 1929).
Intrarea Romaniei in cel de-al doilea razboi mondial, moment ce l-a gasit pe maresalul Ion
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Antonescu la Piatra Neamt, a determinat trimiterea pe front a unitatilor militare din zona Neamtului,
alaturi de alte unitati din tara, si participarea la lupta pentru reintregirea Patriei. Evolutia ulterioara a
evenimentelor, mai ales dupa strapungerea de catre armata sovietica a fortificatiei Tg. NeamtPascani, a facut ca multe dintre localitatile din estul judetului sa sufere mari distrugeri.
c) Relieful

Formele de relief au inaltimi cuprinse intre 1907m (varful Ocolasul Mare) si 169 m (lunca
Siretului). Astfel forma de relief predominanta a judetului este cea muntoasa, suprapusa partial
Carpatilor Orientali, Subcarpatilor Moldovei si Podisului Moldovenesc. Carpatii Orientali (prin
muntii Bistritei, masivul Ceahlau, muntii Hasmas, muntii Tarcau si muntii Stanisoarei), ocupa
278.769 ha (51% din suprafata judetului).
Cele mai impresionante forme de relief ale Judetului Neamt, sunt fara indoiala:
Masivul Ceahlau care impresioneaza atat prin frumusetea deosebita a peisajului oferit, cat
si prin aspectul sau impunator. Toate acestea l-a facut unul dintre muntii cei mai cautati de catre
turistii din tara, dar si din strainatate. Prezenta vie in folclorul local, inconjurat de o aureola magicomitologica, imaginea Ceahlaului se reflecta distinct in paginile de literatura sau in operele artistilor
plastici, ca de altfel intreg tinutul Neamtului.
Cheile Bicazului, strabatute de raul Bicaz.
Formatiunile carstice existente pe raza judetului Neamt sunt in numar de cinci:
1. Pestera Munticelu (Ghiocelu) situata pe versantul stang al Vaii Bicazului, in Masivul
Surduc-Munticelu, la extremitatea nordica a Muntilor Hasmas, pe raza comunei Bicazu Ardelean.
Pestera are 120 de metri lungime si nu este accesibila publicului.
2. Pestera Tosorog situata in nord-estul Muntilor Hasmas, pe Valea Bradului, la 28 de
kilometri sud-est de orasul Bicaz, tot pe teritoriul comunei Bicazu Ardelean. Nici aceasta nu este
accesibila publicului.
3. Complexul Detunate aflat in masivul Ceahlau, pe teritoriul orasului Bicaz.
4. Pestera Groapa cu Var pe teritoriul comunei Ceahlau
5. Pestera 3 Fantani aflata in comuna Damuc
d) Reteaua hidrografica

Lungimea totala a raurilor ce traverseaza judetul Neamt este de peste 2000 km. Dintre
acestea, Bistrita are 118,0 km, Moldova 70,0 km, Cracau 58,0 km, Ozana 54,0 km, Siret 42,1 km.
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Din punct de vedere al debitelor, cele mai importante rauri ale judetului sunt Siret, Moldova si
Bistrita.
Din punct de vedere al regimului de alimentare, apele subterane au o pondere de 15-30%, iar
cele din topirea zapezii intre 30-40%.
Lacurile existente pe teritoriul judetului sunt artificiale, fiind amenajate in scopuri complexe
(hidroenergetice, pentru atenuare viituri, irigatii, piscicultura, rezerva de apa, agrement). Dintre
toate, acumularea Izvorul Muntelui este cea mai importanta, avand o suprafata de aproximativ
3

3120 ha si un volum de apa de aproximativ 1251 milioane m .
e) Clima

Clima judetului Neamt este temperat continentala, caracteristicile acesteia fiind determinate
de variatiile de altitudine si de particularitatile circulatiei atmosferice. Temperatura medie anuala
creste progresiv de la vest spre est, din zona montana spre regiunea dealurilor subcarpatice si de
podis.
o

Temperatura maxima absoluta de 38,6 C (august 1952 ) s-a inregistrat la Piatra-Neamt, in
timp ce minima de -33,2 grade C (februarie 1954) s-a inregistrat la Roman.
Precipitatiile au valorile medii cele mai mari in regiunea montana, scazand cu cat ne
deplasam spre est.
f) Economia

Economia Judetului Neamt este in declin de la finele anului 2006, ajungand pe locul 3 inca
din prima jumatate a anului 2007 in topul falimentelor. Cele mai multe falimente s-au inregistrat in
domeniul comertului. Intreprinderile mici si mijlocii, in special microintreprinderile constituie
segmentul cel mai important al economiei judetului Neamt.
Datele statistice prezinta urmatoarea situatie:
Incepand cu anul 2009, din cauza situatiei economice, numarul de microintreprinderi a
scazut cu aproape 10.30%.
Numarul de intreprinderi mari a a scazut progresiv din 2005 pana 2009, de la 26 de
intreprinderi la 18; iar in cazul intreprinderilor cu peste 1000 de angajati, de la 3 la una singura.
(Ceahlau-Toaca peste 700 mm, Piatra-Neamt 649 mm, Roman 529 mm).
In 2010, Comisia Nationala de Prognoza estima o crestere de 1,5% in 2011, urmata de un
plus de 3,9% in 2012 si de 4,5% in 2013.
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Prognoza preliminara pana in 2014 arata ca industria ar trebui sa ajunga la 4,1%, agricultura
va creste pana la 2,9%, constructiile vor creste cu 6,1%, iar serviciile cu 4,9%. In Judetul Neamt
rata somajului a scazut usor la inceputul lunii aprilie 2012, ajungand la 4,82%, fata de 5,05% luna
trecuta. In evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), sunt
inregistrati 9.974 de someri, din care doar 3.764 primesc indemnizatie.
Pentru anul 2013, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt raporta :
- 11.832 de someri la 1 februarie ;
- 11.791 de someri la 1 martie.
g) Turismul

Ø Obiectivele de interes turistic din judetul Neamt:
Ø Statiunile balneare Baltatesti si Oglinzi, statiunea turistica Durau,
Ø Statiunile turistice de interes national Piatra-Neamt si Targu Neamt
Ø Salba vechilor manastiri - incepand cu Neamtul, una dintre cele mai vechi manastiri din
Moldova (1367), cu mormantul lui Petru Musat, insemnat centru de tiparituri; apoi Secu,
ctitoria lui Nestor Ureche (1602), cu frumoase manuscrise, adevarate opere de arta; Agapia,
mentionata documentar in 1437 si ajunsa celebra prin picturile din tinerete ale lui Nicolae
Grigorescu; Varatecul si celelalte.
Ø Obiectivele memorialistice (casele memoriale I. Creanga, C. Hogas, V. Micle, Al. Vlahuta,
M. Sadoveanu) si muzeale.
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Fig. 5 Harta turistica a judetului Neamt
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CAP.2. MONOGRAFIA COMUNEI BODEȘTI
DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ PÂNA ÎN PREZENT

Fig. 6 Amplasarea comunei Bodești

Fig. 7 Orizont comuna Bodești
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Pe teritoriul comunei Bodesti au fost descoperite vestigii din cultura materiala Cucuteni
(3700-2500 î.Hr.). Astfel, in anul 1942, in urma unor sapaturi arheologice, in apropierea satului
Bodestii de Jos, pe malul stang al raului Cracau, pe dealul Cetatuia, a fost localizata o importantă
aşezare eneolitică, locuirea principală aparţinând culturii Cucuteni, faza A.
Au fost descoperite numeroase piese modelate din lut, arse oxidant şi pictate bicrom – pe
fondul roşu cu diferite modele decorative. Au fost identificate nivele de locuire şi din fazele A-B şi
B când se trece la pictura trocromă şi policromă. Piesele ceramice sunt reprezentate de vase, cupe,
linguri, statuete antropomorfe şi zoomorfe deosebit de frumoase.
„Piesa de rezistenţă” este HORA – un suport de vas alcătuit din şase siluete de femei prinse
în horă, dansul tradiţional al românilor. Lucrarea este de fapt un vas cilindric fără fund sau capac, cu
reliefuri şi găuri simetrice, imitând dansatorii în horă, priviţi din afară (de la spate). Figurinele sunt
unite deasupra „capetelor” şi sub „picioare” pentru o rezistenţă mai bună a vasului. Mulţimea şi
frumuseţea obiectelor descoperite în această aşezare l-au determinat pe preotul-arheolog Constantin
Matasă, care a efectuat primele cercetări, să supranumească acest loc „FRUMUŞICA”.
Pentru importanţa deosebită ce o prezintă zona a fost declarată “Sit arheologic de interes
naţional", este înscris în Lista monumentelor istorice şi are codul unic de identificare: NT-I-s-B10485;

Fig. 8 Vestigii din cultura ”Cucuteni”
Cadrul natural in care este asezata comuna, de-a lungul vaii Cracaului si dealurile
invecinate, a oferit conditii prielnice de locuire pe aceste meleaguri inca din cele mai vechi timpuri.
Cele patru sate componente au avut o dezvoltare distincta de-a lungul existentei lor.
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Fig. 9 Satul Bodești
Satul Bodesti (Bodestii de Sus) este situat in partea de vest a comunei, pe malul drept al
raului Cracau si este strabatut de la nord la sud (pe o distanta de 10.20 km) de drumul national
DN15 care face legatura intre Piatra Neamt si Targu Neamt. Concluziile desprinse din cercetările
arheologice precum şi a documentele scrise ne demonstreaza ca zona comunei Bodesti a avut o
continuitate de locuire din cele mai vechi timpuri. Legenda spune ca satul a fost intemeiat de patru
familii care s-au refugiat din Ardeal din cauza persecutiilor religioase. Locul fiind impadurit, acestia
au taiat copacii, facandu-si gospodarii in poienile croite. Se spune ca aici s-au asezat si locuitori
unguri veniti tot din Ardeal, care cu timpul s-au amestecat cu populatia romaneasca. Acesta ar fi
motivul pentru care locuitorilor din Bodestii de Sus li se mai spuneau “Ungureni”, fata de cei din
Bodestii de Jos care erau numiti “Moldoveni”. Ipoteza infiintarii unei vetre de sat de catre refugiati
din Ardeal (unguri) este putin probabila. Nu este exclusa insa venirea unor familii de români din
Ardeal cu nume maghiarizate în aceste locuri, dar acestea s-au integrat în comunitatea locală deja
existentă. Se presupune ca numele de Bodesti vine de la o familie Bodescu care avea mosii prin
aceste parti. Si astazi in comuna sunt multi locuitori care poarta numele Bodescu.
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Satul Bodestii de Jos

Fig. 10 Satul Bedeștii de Jos
Satul Bodestii de Jos este asezat pe malul stang al raului Cracau, la distata de 2,5km fata de
satul Bodesti, distanta masurata parcurgand DJ 155G, drum care leaga satul Bodesti de satul Corni.
Traditia spune ca si satul Bodestii de Jos a fost intemeiat tot de niste familii de transilvaneni, veniti
in aceste locuri mult inainte de voievodul Stefan cel Mare, adaugandu-se apoi si familii de unguri si
lipoveni care s-au contopit cu localnicii.
Denumirea mosiei Bodesti apare intr-un document din anul 1559, cand Alexandru Voda
domnul Modovei, intareste unui anumit Cioplan cumpararea cu 220 zloti tatarasti de la un calugar
Neofit Nicoara. Iar satul Bodestii de Jos este amintit intr-un zapis din anul 1589. In partea de S-E a
satului se afla un deal inalt ce a fost denumit de catre localnici "Dealul Cetatuia". Legenda spune ca
pe acest deal ar fi fost o veche cetate, iar pe vremea lui Stefan cel Mare aici era stabilita o straja
moldoveneasca. Asa cum s-a aratat in cap. 2.1.1, pe platoul Cetatuiei, la punctul numit
"Frumusica", in urma unor sapaturi facute in anul 1942 au fost descoperite diferite obiecte de
ceramica ce sunt pastrate la Muzeul de Istorie din Piatra Neamt, printre care si capodopera culturii
Cucuteni "Hora de la Frumusica". Au mai fost descoperite urme de locuire din epoca bronzului –
cultura Noua pe “Dealul Morii”. Pe stânga Cracăului, la sud de Frumuşica, aproape de hotarul cu
comuna Girov (sat Verşeşti) s-au descoperit numeroase fragmente ceramice care au contribuit la
identificarea vetrei satului medieval (azi dispărut) Vârtop, atestat documentar în secoleleXIV-XV.
De asemenea, “Pe Almaş” a fost identificată vatra satului medieval (dispărut) Drăgoteşti, atestat
documentar în secolele XIV-XV.
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După cum rezultă din cercetările arheologice şi documentare, în această zonă a existat o
locuire aproape neîntreruptă încă din mileniul IV î. H. şi până în zilele noastre. Geto–dacii din
aşezarea Frumuşica, organizaţi în obşti săteşti (după cucerirea romană şi migraţii), au înfiinţat satele
Vârtop şi Drăgoteşti si s-au retras la începutul secolului XVII la nord de acestea, formând vatra
actualului sat Bodeştii de Jos.
Satul Oslobeni

Fig. 11 Satul Oslobeni
Satul Oslobeni se afla la jumatatea distantei dintre Piatra Neamt si Targu Neamt. Se spune
ca satul si-ar fi luat denumirea de la un boier pe nume Oslobanu. Aici drumetii care treceau spre
Targul Neamt sau spre Piatra, gaseau un bun loc de popas la un renumit han si mai tarziu la “o
crasma din valce”, unde gaseau toate cele necesare pentru un calator.
In locul numit “La Comori” s-au identificat urme de locuire - fragmente ceramice şi unelte
de piatră - specifice geto-dacilor (secolele II–I î.Hr.). Pe teritoriul satului, în perimetrul
proprietăţilor locuitorilor Mihai Gâţu şi Elena Cucu, s-au descoperit în timpul lucrărilor agricole
fragmente ceramice din prima epocă a fierului şi din evul mediu. Printre ceramica medievală
descoperită se află numeroase fragmente de cahle (teracote) de sobe - obiecte rar întâlnite în mediu
rural. Prezenţa acestor obiecte indică existenţa unei curţi boiereşti şi anume a boierului şi
demnitarului Hristea Iucăşanu care la anul 1432 avea “moşia Oşlobeni pe Cracău”;
De asemenea, în perimetrul proprietăţilor locuitorilor Mihai Dascălu şi I. Iliescu s-au găsit în
timpul lucrărilor agricole numeroase fragmente ceramice tipice secolelor XVI-XVII. Dumbravele
este un catun apartinand de satul Oslobeni, aflat in partea de est a acestuia, la aprox. 1km de
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soseaua P. Neamt – Tg. Neamt. Existenta acestui catun este legata de existenta schitului
Dumbravele (astazi manastire), in jurul caruia s-a dezvoltat.
Schitul dainuieste de pe la anul 1712, cand niste calugari au zidit prima biserica intr-o
dumbrava din padurea de stejari aflata pe atunci in aceste locuri.
In Oslobeni se afla Centru de Ingrijire si Asistenta Sociala din comuna. Centrul este
amplasat pe drumul national Piatra Neamt-Tg.Neamt.
Satul Corni

Fig. 12 Satul Corni
Satul Corni este atestat de pe la anul 1780, dar legenda spune ca si-ar fi avut inceputurile
inca de pe vremea lui Alexandru cel Bun. Primul nucleu de locuire a fost in locul numit astazi
Dealul bisericii.
Mai tarziu satul s-a intins si spre sud, formand un al doilea catun, cu numele de Bordea,
dupa numele primului gospodar care s-a asezat in aceasta parte a satului. Este cel mai mic sat al
comunei Bodesti, aflat in partea de est a satului Bodestii de Jos, pe drumul judetean DJ155G
(Bodesti – Carligi). Vatra satulului Corni e afla asezata pe doua dealuri, Corni si Viei, de pe care se
deschide o frumoasa panorama spre intreaga vale a Cracaului, pana la Versesti. Denumirea satului
vine de la specia de arbusti fructiferi corni care cresteau abundent pe aceste dealuri acoperite cu
paduri intinse. Cornii a fost mosie a Sturzestilor. Mai tarziu, pamanturile care inconjoara aceste
doua catune erau proprietatea boierului Nicu Kalinau, care le-a vandut treptat locuitorilor de aici. Pe
teritoriul satului Corni s-a aflat candva vatra satului “Strâmbi”, sat medieval dispărut, atestat
41

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020
Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

documentar la anul 1428, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun.
Cercetările efectuate până în prezent au dus la descoperirea parţială a vetrei satului Strambi
cu biserica şi la identificarea în împrejurimi a altor vestigii:
- pe malul drept al Pârâului Plopului se află cimitirul fostului sat Strâmbi;
- la baza de nord-vest a dealului “Holm”, unde s-a săpat pentru drenuri au ieşit la lumină
urme de locuire din eneolitic-Cucuteni;
- “La Şuri” s-au găsit obiecte de piatră şi fragmente ceramice din epoca bronzului-cultura
Noua;
- la confluenţa Pârâului Plopului cu Pârâul Zahorna, au fost identifcate urme de locuire din
secolele II-III d.H. şi IVd.H. care aparţin dacilor liberi care locuiau în această parte a Daciei,
aceasta zona fiind locuită fără înrerupere din neolitic până la începutul secolului XIX când satul
Strâmbi se retrage spre nord şi se contopeşte cu actualul sat Corni; este declarată “Sit arheologic de
interes naţional”, înscris în Lista monumentelor istorice şi are codul unic de identificare NT-I-s-B10493;
- “Locul Şcolii” conţine urme de locuire din neolitic şi evul mediu.
Analizând pozitia fizico – geografica a zonei unde au fost descoperite urme ale primelor
nuclee de vietuire pe teritoriul comunei Bodesti, se poate constata ca atat « Cetatuia – Frumusica »
cat si asezarea de la Corni - « Strambi », au fost alese nu intamplator. Poziţiile strategice de pe
terasele superioare ale Vaii Cracaului ofereau posibilitatea de a observa imprejurimile la distante
mari si implicit cu posibilitati mai mari de aparare. Acest aspect de existenta in siguranta , cat si
condiţiile naturale prielnice, au facut ca in acest teritoriu de-a lungul timpului sa existe o
continuitate de locuire. Existenţa pădurii care ocupa o mare suprafata din zona, oferea lemn, vânat
si posibilitatea de adăpost în vremuri de rastriste.
Prezenta surselor de apă din apropriere, a păşunilor, precum şi bunele condiţii de climă, au
concurat favorabil la continuitatea elementului uman pe aceste meleaguri, din cele mai străvechi
timpuri. Condiţiile existente favorabile pentru agricultură asigurau cultivarea plantelor şi creşterea
animalelor, care s-au impus ca ocupaţii de baza pentru asigurarea existentei locuitorilor ce traiau in
aceste locuri. De-a lungul veacurilor, populaţia din aceasta zona a cunoscut o îndelungată evoluţie.
Dupa cum s-a aratat mai sus, cele mai vechi mărturii arheologice provin din neolitic cultura Cucuteni, o epoca de intensă locuire in zona Moldovei, cand s-au creat acele capodopere ale
ceramicii neolitice care şi astăzi ne încântă prin armonia lor, printre care si acea lucrare remarcabila
descoperita pe teritoriul comunei Bodesti, numita “Hora de la Frumusica”. In zona satului Corni, la
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« Strambi », a fost descoperita o asezare (locuinta) datand din epoca medievala, perioada sec.XV –
XVIII.
Din punct de vedere al organizării administrative şi al evoluţiei în timp, menţionăm că satele
in Moldova erau unităţi administrative unice conduse de un vătman întâlnit până la mijlocul sec. al
XIX-lea. Din 1864, potrivit legilor din timpul lui Al. I. Cuza‚ apare ca unitate de bază
administrativă comuna, care avea un organ local al puterii de stat‚ condus de consiliul comunal
având în frunte un primar. In anul 1962 s-a incheiat colectivizarea agriculturii, ulterior infiintadu-se
Cooperativa Agrícola de Productie Bodesti, care a inglobat Gospodaria Agrícola Colectiva, cat si
întovarasirile. In final, cu exceptia a 30 de familii, toti locuitorii comunei au fost “lămuriţi” sa se
inscrie in CAP. In perioada ce a urmat dupa incheierea colectivizarii pana in anul 1989, perioada
controversata (cum controversati au fost si cei care au condus comuna in acea perioada),
activitatatile economice - agricultura, mica industrie, serviciile, activitatile specifice cooperatiei de
consum, au inregistrat cresteri spectaculoase de dezvoltare. De asemeni s-a dezvoltat si constructia
de locuinte, iar populatia comunei a avut o tendinta de crestere numerica continua. In aceasta
perioada a avut loc si un exod al populatiei tinere spre orasele din judet si din tara, unde se gaseau
usor locuri de munca si perspectivele erau mai optimiste. Pamantul fiind lucrat comasat, CAP-ul
avand mijloace tehnice si materiale, resurse financiare si umane necesare, productiile agricole erau
mult superioare fata de cele din perioada actuala. Cu toate acestea, nivelul de trai al locuitorilor
comunei era scazut, in primul rand datorita unei slabe retribuiri a celor ce lucrau in agricultura si din
cauza obligatiilor si stramtorarilor impuse de regim.
Din aceasta privinta, locuitorii comunei Bodesti au fost mai favorizati fata de alte comune,
prin vecinatatea orasului Piatra Neamt (17km) si posibilitatea locuitorilor de a lucra la diferite
intreprinderi din Piatra Neamt si Savinesti, intreprinderi care asigurau impreuna zeci de mii de
locuri de munca, precum si in Tg. Neamt. Cel putin 35% din populatia apta de munca a comunei era
navetista, lucrand la oras. Astfel, familiile acestora puteau sa-si complecteze veniturile necesare
pentru a avea un trai mai decent.

2.1. Pozitionarea geografica
Geografic Comuna Bodeşti este situatã în extremitatea nordicã a depresiunii subcarpatice a
Cracãului; depresiune ce face tranziţia între o zonã înaltă Carpaţii Orientali) şi o zonã mai joasã
(Podişul Moldovei).
Comuna Bodeşti este strãbãtutã de paralela de 47°02’ latitudine nordicã şi de meridianul de
26°25’ longitudine esticã.
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În prezent comuna Bodeşti se învecineazã cu:
-

la nord cu comunele Petricani şi Ţibucani

-

la est cu comunele Ştefan cel Mare şi Rãzboieni,

-

la nord-vest cu comunele Grumãzeşti, Bãlþãteşti şi Crãcãoani,

-

la vest cu comuna Dobreni,

-

la sud cu comuna Girov.
Aşa cum este precizat în „Dicţionarul geografic al judeţului Neamţ”, comuna Bodeştii-

Precistei este o comunã ruralã, situatã în podişurile şi dealurile ce se întind la sudul comunei
Crãcãoani, Grumãzeşti şi Uscaţi, mărginindu-se la sud-vest cu comuna Dobreni, iar către sud-est cu
comunele Cârligi şi Dragomireşti. În „Dicţionarul Geografic al Judeþului Neamţ”(1895) comuna „ e
menþionatã ca fiind alcătuită din satele şi cãtunele: Bodeştii-Precistei, Oşlobeni, Cornii-Strâmbi,
Bordea şi Dumbrăvele”. Astãzi unele sate şi-au simplificat denumirea (Bodeştii-Precistei în
Bodeşti, Cornii Strâmbi în Corni), iar altele aparţin altor comune (Bordea aparţine comunei Ştefan
cel Mare).

Comuna se întinde pe o suprafaţã de 6353 hectare, aşezatã la o distanţã de 20

km de municipiul Pitra Neamţ şi 35 km de oraşul Târgu Neamţ, fiind străbãtută de drumul E85
PiatraNeamţ-Târgu Neamţ. Poziţia geografică a furnizat din cele mai vechi timpuri concentrarea
populaţiei de-a lungul văii Cracăului, concentrare ce a continuat să se dezvolte de-a lungul arterei
principale (Piatra Neamţ-Târgu Neamţ) care a facilitat evoluţia rapidã a comunei.
2.1.1 Relief
Comuna Bodesti se afla in zona premontana a bazinului hidrografic al raului Cracau, la o
altitudine medie de 416m, in cuprinsul Depresiunii Cracau – Bistrita, pe culoarul raului Cracau.
Subcarpaţii , care se întind între culmea Stânişoarei şi dealurile înalte din est, au un aspect vălurit,
între culmile lor întâlnindu-se depresiuni cum sunt: depresiunea Neamţului şi depresiunea Cracău –
Bistriţa.
La est depresiunea Cracău-Bistriţa este delimitată printr-o culme deluroasă, întreruptă din loc
în loc de şei largi din care fac parte Dealul Corni -603 m şi Holmul Mare -502 m. În această
depresiune se află comuna Bodeşti. Cea mai mare parte a reliefului com. Bodeşti o formează
dealurile, care se întind de o parte şi de alta a văii Cracăului.
Compartimentul Depresiunii Cracaului face parte din Depresiunea Cracau-Bistrita si este
incadrat de dealurile subcarpatice ale Neamtului pe terasele dezvoltate de raul Cracau. Depresiunea
Cracaului are o latime mai mare ca cea a Bistritei, are un relief etajat, insa terasele sunt mai slab
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dezvoltate decat terasele raului Bistrita. Aceste doua compartimente ale Depresiunii Cracau-Bistrita
sunt delimitate de Dealul Balaurului, ce atinge o altitudine maximala de circa 500 m.
Relieful comunei Bodesti are un aspect colinar si are o fragmentare redusa, fiind format din
terase marginite de dealuri. Satul Corni este asezat la altitudinea cea mai ridicata, pe cele doua
dealuri : Corni si Viei. Pe ansamblul întregii comune, altitudinea maximă este de 592 m in zona
satului Corni şi cea minimă de 383 m la extremitatea sudica a satului Bodestii de Jos, rezultand o
amplitudine maximă a reliefului de 204 m. La intrarea in comuna dinspre Targu Neamt in satul
Oslobeni altitudinea este de 450 m. De-a lungul vremii peisajul geografic a fost schimbat si de
actiunea omului. Astfel, acesta se evidentiaza prin reducerea suprafetelor de paduri din zona. Pe
dealul din partea de Vest a comunei, se afla padurea Ceuca.
2.1.2 Flora si fauna
Pe teritoriul comunei Bodesti, principala zonă de vegetaţie aparţine etajului agricol. În
ansamblu, regiunea cercetată din punct de vedere al raionării floristice se încadrează în regiunea
eurosiberiană, provincia central-europeană, zona flişului transilvano – moldovean. În cea mai mare
parte, teritoriul arabil al comunei este cultivat cu cereale, plante tehnice si furajere. Se cultiva in
special cereale paioase (grau, orz, secara, ovaz), cartofi, porumb, plante tehnice si o gama larga de
leguminoase. Terenurile improprii pentru culturi sunt folosite ca păşuni si fânaţuri, fapt care
influenţează în mod pozitiv sectorul de creştere a animalelor. Pe pasuni si fanaturi intalnim
graminee de talie mijlocie, leguminoase, alte specii de plante, precum si felurite tipuri de arbusti.
Pe teritoriul comunei nu sunt livezi intensive de pomi fructiferi. Locuitorii din comuna au in
curti si gradini pomi fructiferi pentru consumul propriu. In lunca Cracaului intalnim o vegetaţie
palustră, reprezentată de diferite ierburi de lunca, precum si salcia, rachita si alte specii de arbusti.
Fauna acestor locuri este reprezentată de mamifere mici, cum ar fi: iepurele, harciogul,
soarecele de camp, iar in padurile din imprejurimi traiesc vulpi, mistreti caprioare, lupi, e.t.c.Pe
teritoriul comunei Bodesti traiesc numeroase specii păsări, unele iernând pe loc, altele plecând
toamna spre zone mai sudice.
2.1.3 Climat
Având în vedere poziţia sa geografică, comuna Bodesti are o climă temperat – continentală,
cu nuante mai aspre, încadrându-se în ţinutul climatic al dealurilor subcarpatice situate la limita
zonei montane. Clima comunei Bodesti este determinată de caracteristicele principalilor factori
climatogeni din această parte a tarii: radiaţia solară globală, dinamica zonală şi regională a
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atmosferei si caracteristicele reliefului. Relieful constituie un factor geografic foarte important în
determinarea particularităţilor locale ale climei.
Orientarea văii Cracaului pe direcţia generală N – S determină şi unele modificări în
dinamica atmosferică, care se reflectă şi în frecvenţa şi viteza mai mare a vânturilor de N-S
.Inversiunile termice se produc frecvent, fiind de mai mare amploare în anotimpul de iarnă;
Răcirile radiative intense ale aerului din timpul nopţii favorizează producerea frecventă de
hidrometeori ca: roua, bruma, ceaţa;
Temperatura medie anuala variaza in jurul valorii de 8,5º C. Maxima din zona s-a produs in
august 1952 de +38,6º C, iar minima a fost de -32,0º C.
Precipitatiile medii anuale din zona sunt in jur de 600 - 700 mm. Cele mai mari cantităţi de
precipitaţii au căzut în anii: 1972 (858,0 mm), 1969 (729,9 mm), 1970 (707,6 mm) datorită
activităţii ciclonice intense. Cele mai puţine precipitaţii au căzut în 1963 (475,9 mm), 1965 (480,8
mm), 1973 (492, 0 mm) când a predominat regimul anticiclonic.
În general, cele mai mari cantităţi medii lunare de precipitaţii se observă în intervalul mai –
august, când procesul de convecţie termică este foarte intens.
Datele medii ale primului si ultimului îngheţ in zona sunt: 5 – 11 octombrie (primulinghet)
si 14 - 20 aprilie (ultimului îngheţ). Durata medie a intervalului anual fără îngheţeste de 160 – 180
zile.
Pe raul Cracau se produce fenomenul de inghet la maluri in iernile geroase, inintervale de
timp relativ mici. Podul de gheaţă se formează numai în cazul temperaturiifoarte scăzute ale aerului,
iar debitul este foarte scazut. Conform hărţilor cu izolin întocmite pentru Cracau, principalele date
caracteristice sunt:
Ø data medie a apariţiei fenomenului de îngheţ: 1 decembrie;
Ø data medie a apariţiei podului de gheaţă: 3 decembrie – 1 ianuarie;
Ø durata medie a podului de gheaţă: 25 – 30 zile;
Ø data medie a dispariţiei podului de gheaţă: 2-3 februarie;
Ø durata totală medie a fenomenului de îngheţ: 50-80 zile;
Ø data cea mai târzie de dispariţie a fenomenului de îngheţ: 3 martie.
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2.1.4 Reteaua hidrografica

Fig. 13 Corpuri de apă comuna Bodesti
Elementul principal al reţelei hidrografice a comunei Bodesti este raul Cracau. Raul Cracau
este cel mai important afluent pe partea stanga a Bistritei, are o lungime de 66 km, o suprafata a
bazinului hidrografic de 408 km2 si are o inclinare medie de 6,8 m la km2 (la intrarea in comuna
are o altitudine de 445 m, iar la iesirea din comuna 384 m altitudine. Are un curs in directia
generala NV SE, izvorand din partea de SE a culmii Stanisoarei de la o altitudine de peste 1200 m.
Teritoriul comunei mai este strabatut de paraiele:
- paraul Burloaia, paraul Socia si paraul Zahorna in Bodestii de Jos ;
- paraul Bereasa si paraul Valea Morii in Oslobeni;
De asemenea, teritoriul comunei mai este traversat de cateva paraie mai mici, dar care in
timpul verii seaca.
2.1.5 Solurile si subsolurile
Din punct de vedere geologic, zona com. Bodesti apartine zonei miocenului pericarpatic
(panza pericarpatica). Aceasta zona, alcatuita din depozite cu caracter molasa, cutate si sariate peste
depozitele de baza cretacice. Astfel, forajele executate la Bodesti au interceptat imediat dupa stratul
vegetal de 0,60m, 4.00-4.50m argila prafoasa-nisipoasa sau bolovanisuri si pietrisuri in matrice
47

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020
Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

argiloasa nisipoasa, 5.00-5.50m argila marnoasa vanata. Nivelul hidrostatic al acviferului freatic a
fost interceptat in sondajele efectuate la adancimea de 6.70m, fiind intalnite si filme de apa de
suprafata.
Apa subterana se gaseste la adancimea de 5.50-7.90m de la CTN. Din literatura de
specialitate, se cunoaşte că apa prezentă in acviferul comunei Bodesti nu prezintă agresivitate faţă
de betoane şi metale.
Principalele tipuri de soluri de pe teritoriul comunei Bodesti (6314ha), sunt:
- soluri cenusii – aprox.39%
- soluri brune – aprox.28%
- luvisoluri albice – aprox.19%
- cernoziomuri – aprox. 5%
- alte tipuri de soluri – aprox. 9%

2.2 Demografie
Studiul populaţiei este un factor de primă importanţă în analizarea evolutiei peisajului
geografic si social al unei localitati.
Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al comunei Bodesti, prezenţa omului
pe aceste meleaguri a inceput din timpuri străvechi, marturie a activităţii sale fiind urmele lăsate şi
amintite in capitolele anterioare. Omul s-a impus puternic ca factor modelator al peisajului local
datorită activităţii sale sociale, impuse de asigurarea existenţei de zi cu zi.
In prezent, ponderea cea mai mare a populaţiei lucrează în activităţile: agricultură, servicii si
constructii.
2.2.1 Evoluția socio-demografică
Numărul populaţiei pe teritoriul comunei Bodesti nu a fost acelaşi de-a lungul timpului,
suferind modificari în funcţie de prezenţa unor factori favorabili sau nefavorabili de ordin social,
politic şi istoric, cum ar fi: invazii, războaie, migraţii, epidemii, conditii de viata, relatiile cu
stapanirea, etc.
Prezentam mai jos date statistice si alte date oficiale despre evolutia populatiei comunei
Bodesti:
Tab. 1 - Numar populatie inregistrata la recensamintele din 2002 si 2011
LOCALITATEA
BODEȘTI

2002

2011

Δ

% scădere

2167

1894

-273

-12,60
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BODEȘTII DE SUS

1781

1450

-331

-18,59

OȘLOBENI

1018

960

-58

-5,70

CORNI

197

168

-29

-14,72

TOTAL

5163

4472

-691

-13,38

Cea mai populata localitate componenta este Bodesti cu 42,35% din total comuna (1894
locuitori), urmata de Bodestii de Jos – 32,42% (1450 locuitori), Oslobeni – 21,47% (960 locuitori).
Cel mai putin populat sat este Corni, unde se regasesc numai 168 locuitori (3,76% din totalul
populatiei comunei).

Oșlobeni
21,47%

Corni
3,76%
Bodești
42,35%

Bodeștii de Jos
32,42%

Fig. 14 Ponderea populatiei fiecarui sat in total populatie comuna (2012)
Tab. 2 Populatia stabila pe starea civila com. Bodesti, 2011
Necasatorit(ă)

Căsătorit(ă)

Vaduv(ă)

Divorțat(ă)

Uniune consensuală

Ambele sexe

1410

2295

601

166

156

Masculin

773

1148

116

87

78

Feminin

637

1147

485

79

78
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Uniune consensuală
3%

Văduv(ă)
12,99%

Divorțat(ă)
3,59%

Necăsătorit(ă)
49,59%
Căsatorit(ă)
30,47%

Fig. 14 Pondere stare civila (recensamant 2011)
Aproape jumatate din populatia stabila este casatorita. Cele mai mici procente se
inregistreaza in cazul persoanelor divortate (3,59%) si al uniunii consensuale (3,37%), ceea ce ne
sugereaza traditionalismul social (la nivel national se inregistreaza o pondere mai ridicata in cazul
persoanelor divortate, a necasatoritilor si a celor ce traiesc in uniune consensuala si o pondere mai
scazuta in cazul persoanelor casatorite si a persoanelor vaduve fata de comuna Bodesti).
Tab. 3 Populatia stabila dupa religie, com. Bodesti, 2011

RELIGIA
Ortodo
-xa
Nr.
Pers

4096

Romano
catolica

12

Penticostala

5

Adventist
Baptista

a de ziua
a saptea

13

170

Crestina
dupa
Evangheli
e

38

Crestina

Evan-

de rit

ghelic

vechi

a

46

6

Fara
religie

4

Informatie

Alta

nedisponi

religie

-bila

2

80

50
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Tab.4 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la recensamantul din 2011 com. Bodesti

10 - 14 ani

15 - 19 ani

20 - 24 ani

25 - 29 ani

30 - 34 ani

35 - 39 ani

40 - 44 ani

45 - 49 ani

50 - 54 ani

55 - 59 ani

60 - 64 ani

65 - 69 ani

70 - 74 ani

75 - 79 ani

80 - 84 ani

85 – si peste

M 90

102

135

120

106

97

124

129

216

99

120

140

122

124

161

126

75

38

89

114

118

134

91

88

122

138

174

91

131

141

185

161

202

172

127

70

216

253

254

197

185

246

267

390

190

251

281

307

285

363

298

202

108

0 - 4 ani

5 - 9 ani

Din care pe grupe de varstă

F

T 179

Analizand structura populatiei constatam ca femeile reprezinta 51,66% din totalul populatiei, iar
pe grupe de varsta, constatam ca populatia potential activa din comuna (intre 16 si 64 ani) reprezinta
aprox. 55% din total populatie, persoanele de peste 60 ani aprox. 30%, iar copii reprezinta aprox. 15%
din total populatie. O caracteristica interesanta o reprezinta numarul persoanelor din grupele de varsta
65-69, 70-74 si 75-79 de ani, care depaseste numarul persoanelor din grupele de 5 ani ale varstelor 4560 ani. Acest fenomen reprezinta un semnal privind tendinta de imbatranire a populatiei din comuna
Bodesti.
Analizand Tab.4 se observa ca numarul femeilor il depaseste pe cel al barbatilor incepand cu
varsta de 50 de ani, fenomen similar cu tendinta la nivel national.

Fig. 16 Evolutia populatiei pe grupe de varsta
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2.3 Cadrul socio –economic
Comuna Bodesti dispune de resurse naturale atât ale solului cât şi ale subsolului. Dintre
resursele solului se evidenţiază mai ales terenurile arabile, păşunile si padurile.
Terenul arabil, principala bogatie a solului, este sursa de baza pentru asigurarea necesarului
de hrana pentru familii si pentru animalele din gospodariile individuale.
Tab. 5 Structura terenurilor din com. Bodesti la data de 31.12.2008
Tip teren

Suprafața(ha)

Pondere (%)

Teren agricol

4089

64,8

Teren neagricol

2225

35,2

Total teritoriu administrativ

6314

100 %

Teren agricol
35,23%

Teren neagricol
64,77%

Fig. 17 Structura terenurilor din comuna Bodesti
Tab. 6 – Structura terenului agricol
Tip teren

Suprafața(ha)

Pondere (%)

2.843

69,53

Pășuni

829

20,27

Fânețe

416

10,17

Livezi

1

0,02

4.089

100

Teren arabil

Total teren agricol
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Livezi
0,02%
Fânețe
10,17%

Pășuni
20,27%

Teren arabil
69,54%

Fig. 18- Structura terenului agricol al comunei Bodesti
Tab. 4 – Structura terenului neagricol
Tip teren

Suprafața(ha)

Pondere (%)

1.714

77,03

Teren neproductiv

180

8,09

Construcții

147

6,61

Drumuri

134

6,02

Ape

50

2,25

2.225

100,0

Păduri

Total teren neagricol

Drumuri
6,02%
Ape
2%
Construcții
6,61%
Teren neproductiv
8,09%

Păduri
77,03%

Fig. 19 - Structura terenului neagricol al comunei Bodesti
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Din acest bilant rezulta ca 64,8% din teritoriul administrativ al comunei Bodesti este
favorabil pentru activitati agricole, ceea ce determina profilul economic dominant al comunei profil agricol. Din totalul de 4.089ha teren agricol, suprafaţa de 637ha este proprietatea domeniului
public, privat al statului si al cultelor. Restul reprezentând terenuri apartinand gospodăriilor
individuale.
Terenul arabil 2.843ha, care reprezinta 69,5% din totalul terenului agricol, este cultivat in
general cu cereale, cartofi, plante tehnice, furaje si legume. Trebuie sa mentionam ca terenul agricol
de pe teritoriul comunei nu este valorificat la potentialul si posibilitatile pe care le are.
Fragmentarea terenurilor agricole reprezintă o piedica in dezvoltarea unei agriculturi intensive, in
special in ceea ce priveşte segmentul vegetal.
Un numar de 2.654 proprietari deţin 2.843 hectare de teren arabil, ceea ce înseamnă o medie
de 1,07 hectare/proprietar.
Actualmente agricultura a revenit în centrul preocupărilor economice ale populaţiei. Din
păcate este o activitate orientata spre nevoile din gospodăria proprie si mai puţin spre piaţa. Singura
activitate agricola, îndreptată spre valorificare economică, este creşterea animalelor.
Suprafata de 1.245ha păşuni si fanete, reprezentand 30,4% din suprafata agricola, poate
asigura hrana pentru un numar mult mai mare de animale decat cel existent in prezent in comuna.
Resursele solului sunt legate şi de potenţialul albiei Cracaului, cu cantităţi importante de
nisipuri şi pietrişuri având calităţile necesare pentru a fi utilizate ca agregate pentru lucrările de
construcţii.Dintre resursele subsolului se remarcă tot materialele de construcţii: pietrişul, prundişul
şi nisipul.
Se poate afirma ca resursele naturale de pe teritoriul comunei Bodesti sunt valoroase dar nu
sunt valorificate în totalitate. Valorificarea integrala a acestor bogatii ar contribui la cresterea
gradului de bunastare a locuitorilor comunei Bodesti. In comuna Bodesti nu exista activitati
industriale importante.
Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea un numar de 44 agenti economici mici si
mijlocii cu urmatoarele domenii de activitate:
Tab. 5 - Defalcarea pe activitati a agentilor economici pe tip de activitate
Tip activitate

Numar agenti economici

Comert

16

Constructii

7

Prelucrarea lemnului

1

Textile

5
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Restaurante

1

Agricultura

2

Transporturi

7

Alte servicii

5

Total

44

Se observa ca cea mai mare parte a agentilor economici activeaza in domeniile comertului,
constructiilor si transporturilor. Existenţa populaţiei tinere şi apte de muncă poate crea bazele pentru
o dezvoltare economică puternică în viitor.
Ţinând cont de poziţia geografică a comunei, navetismul este un fenomen prezent, mai ales
inspre municipiul Piatra Neamţ aflat la cca. 16 km.
Concentrarea pământurilor va conduce în mod firesc la exploataţii agricole intensive.
Efectul în lanţ va fi apariţia fermelor zootehnice moderne şi a unor unităţi industriale de
prelucrare a produselor agricole şi animaliere. Localizarea unor activităţi industriale pe raza
comunei este absolut necesară şi în aceste lucruri autorităţile locale au un rol important deoarece pot
atrage investitori prin stabilirea unui sistem fiscal avantaJos şi prin promovarea acestuia. Dar
această dezvoltare implică o reţea de utilităţi pusă la punct.
Există foarte multe domenii care au rămas în urmă în privinţa dezvoltării localităţii şi în
special în infrastructură şi care pot fi recuperate în condiţiile actuale, dar care necesită investiţii
mari, identificarea, pregătirea şi stimularea personalului capabil să contribuie la elaborarea şi
implementarea proiectelor de dezvoltare locală.
În acest context obiectivul general al strategiei de dezvoltare a comunei Bodeşti constă în
reducerea decalajelor faţă de oraş şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin
asigurarea serviciilor publice
2.3.1 Evoluţia activităţilor economice
Dupa cum s-a aratat la cap. 2.3. in comuna Bodesti isi desfasoara activitatea un numar de 44
agenti economici mici si mijlocii, in diferite domenii de activitate, cu pondere in comert, constructii,
transporturi, agricultura, confectii si alte servicii, conform datelor prezentate la cap. 2.3.
Cea mai mare parte a persoanelor ocupate sunt angajate in activitati din sfera agriculturii si
industriei prelucratoare, activitati firesti unei comune cu potential si dezvoltare agricola. Totusi,
numarul agentilor economici din acest domeniu este redus, existand deci potential pentru

55

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020
Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

dezvoltarea acestui domeniu, deoarece agricultura si prelucrarea pot absorbi un volum important de
forta de munca (chiar daca o parte din aceasta va avea caracter sezonier).
Din cauza lipsei locurilor de munca se mentine o rata ridicata a somajului - in jur de 3%. In
realitate acest procent fiind mult mai mare, deoarece multe persoane nu mai sunt luate in evidenta
AJOFM Neamt. Conform datelor obţinute prin informare directă, un procent de circa 18% din
populaţie îşi desfăşoară activitatea în afara ţării.
Considerăm că pentru viitor, dezvoltarea economică trebuie dirijată către domeniul
productiei agricole, a prelucrarii produselor agricole si animaliere, servicii si turism.
Dezvoltarea economică pozitiva a localităţii pentru perioada următoare va conduce la un
inceput de stabilizare a fortei de munca si reconversia acesteia către ocupaţii din domeniile cu
tendinta de crestere a activitatii.
2.3.2. Agricultura si cresterea animalelor
Agricultura este un sector de importanta majora in Romania insa aceasta prezinta
discrepante semnificative fata de UE in materie de productivitate a sectorului agricol.
Subdezvoltarea agriculturii din Romania este cauzata in principal de alocarea redusa de capital
pentru investitii si exploatare.
Conform Recensamantului General Agricol din 2010 modificarile structurale din Romania
au fost in continuare foarte mici. In 2010 numarul total al exploatatiiloragricole era de 3,859 mii, cu
2%mai putine decat in 2007. Dintre acestea, 99,2% erau exploatatii fara personalitatejuridica
(exploatatii agricole individuale, persoane fiziceautorizate, intreprinderi familiale), care operau 53,5
% dintotalul suprafatei agricole utilizate.Diferenta de 30,228 mii exploatatii agricole cu
personalitate juridica (0,8%),utilizau 5,85 mil.ha (46,5% din total SAU), avand o marime medie de
191 ha/exploatatie. (Sursa: PNDR, Analiza socio-economica in perspectiva dezvoltarii rurale 20142020)
Din totalul de 6.314ha, comuna Bodesti are o suprafaţa de 4.089ha teren agricol, din care:
Ø teren arabil o suprafaţă de 2.843ha, reprezentând 69,5% din suprafaţa agricolă ;
Ø păşuni o suprafaţa de 829ha, reprezentând 20,3% din suprafaţa agricolă;
Ø fanete o suprafata de 416ha, reprezentând 10,2% din suprafaţa agricolă;
Ø livezi o suprafaţă de 1ha, reprezentând 0,2% din suprafaţa agricolă;
Din totalul suprafeţei cultivate, ponderea cea mai mare o deţin culturile de porumb, cereale
paioase, cartofi, legume, plante tehnice, etc.
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In comuna Bodesti isi desfasoara activitatea o singura asociatie agricola: SC PRESTAMES
SA Bodesti, care lucreaza terenul asociatiei, precum si teren luat in arenda. De asemenea, executa si
servicii cu utilajele proprii pentru populatie.
Cresterea productivitatii in sectorul agricol si reducerea populatiei ocupate in agricultura de
subzistenta. Domeniile cu rezerve de dezvoltare prin valorificarea potentialului local sunt:
Ø comasarea terenurilor si organizarea de exploatatii agricole;
Ø identificarea de cumparatori sau arendasi care sa organizeze exploatatii agricole
performante;
Ø promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii – asigurarea unui « service » pentru
utilaje agricole;
Ø dezvoltarea culturilor cu randament ridicat;
Ø dezvoltarea agriculturii ecologice;
Ø infiintarea unei piete de produse agricole la standardele europene;
Ø reabilitarea pasunilor si fanetelor;
Ø dezvoltarea sectorului zootehnic si infiintarea de noi ferme;
Ø infiintarea unui targ de animale la standardele moderne;
Ø sprijin pentru investitorii interesati de amenajari de luciu de apa pentru piscicultura si
acvacultura;
In

scopul

dezvoltarii

economice

autoritatile

locale

au

datoria

de

a

sprijini

intreprinzatorii privati pentru diversificarea gamei de produse prin introducerea unor activitati
noi ( cultura ciupercilor , sere , cresterea prepelitelor , cresterea melcilor , etc.).
Oportunitatile de finantare de genul programelor de finantare a agriculturii au fost
prea putin folosite din cauza necunoasterii . Aceste tipuri de afaceri nu implica investitii
foarte mari.
Sprijinul

autoritatilor

locale

catre potentialii

intreprinzatori consta

in

acordarea

de

consultanta pentru intocmirea cererilor de finantare in domeniul dezvoltarii agricole.
2.3.3. Industria
Pe teritoriul comunei Bodesti, activitatea industriala este reprezentata doar de o societate de
prelucrarea lemnului si de cateva mici societati care au ca obiect de activitate fabricarea articolelor
de imbracaminte. Zona funcţională la care ne referim (industrie/depozitare) se găseşte in partea de
nord-est a comunei - fostul CAP. Activitatea de construcţii este reprezentata de un numar de sapte
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societati care, asigura resursele tehnice şi umane necesare actualului stadiu al investiţiilor în
domeniu.
Dezvoltarea industriala a comunei trebuie sa se faca in functie de resursele existente ,
iar autoritatile locale se pot implica in stimularea afacerilor;
Atragerea de investitori, precum si incurajarea crearii de catre localnici a unor mici afaceri,
fapt care va conduce la cresterea numarului de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei si
imbunatatirea standardului de viata al populatiei.
Domeniile cu rezerve de dezvoltare prin valorificarea potentialului local sunt:
Ø ateliere de prelucrare a lemnului si mic mobilier;
Ø ateliere de tamplarie cu geam termopan;
Ø statie de sortare a nisipului si pietrisului;
Ø sectii de fabricare a boltarilor pentru constructii;
Ø ateliere de produse manufacturiere artizanat si jucarii;
Ø ateliere de prelucrare a lanii;
Ø sectii cu linii tehnologice moderne de prelucrarea laptelui;
Ø brutarie – sectii de paste fainoase;
Ø infiintarea unui abator la nivel de comuna.
Chiar daca cele enumerate mai sus par a nu avea legatura cu autoritatile locale , fiind
de competenta investitorilor privati , in fapt autoritatile pot sprijini dezvoltarea afacerilor prin
identificarea potentialelor firme dornice sa investeasca si acordarea unor facilitati , cum ar fi
teren , scutiri si reduceri de taxe , etc. Sa nu uitam ca activitatile care necesita multa forta de
munca ( cum ar fi croitoriile ) se vor delocaliza din zona marilor orase ( unde forta de
munca este scumpa si putina ) si se vor muta in mediul rural , unde forta de munca e mai
ieftina . Depinde de autoritati daca reusesc sa atraga aceste unitati economice . Atragerea
investitorilor implica insa ca infrastructura de utilitati sa fie pusa la punct.
2.3.4. Serviciile
In anul 2011, densitatea IMM-urilor la 1000 de locuitori era de 9,64. Procentul IMM-urilor
din rural atjungea in 2011 la 19,35%, cel mai ridicat procent inregistrat din 2005 pana in 2011.
Principalele obstacole in dezvoltarea mediului de afaceri in rural il constituie lipsa culturii
antreprenoriale specifice si lipsa resurselor financiare necesare deschiderii unei afaceri.
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In comuna Bodesti exista un dispensar uman, deservit de doi medici de familie si doua
asistente medicale. De asemenea, mai functioneaza un cabinet stomatologic si o farmacie privata.
In satul Oslobeni functioneaza Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala, cu o capacitate de
aprox.50 de locuri. Acest centru este destinat persoanelor varstnice cu dizabilitati si a fost reabilitat
si modernizat in perioada 2010 - 2011, printr-un proiect al C.J. Neamt cu finantare europeana.
2.3.5. Turism si agroturism
În comuna Bodesti valoarea turistică este constituita de cadrul natural deosebit reprezentat
de zonele pitoreşti din imprejurimi si lunca Cracaului potrivita pentru agrement, sport si pescuit.
Aceste zone nu sunt puse in valoare nefiind amenajate.
Administratia locala are mai multe sarcini :
Ø identificarea potentialilor investitori in turism ;
Ø informarea populatiei si asistenta acordata celor ce doresc initierea de afaceri in
domeniu in legatura cu fondurile europene ;
Ø modernizarea infrastructurii ;
Ø implicarea efectiva in amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui
parteneriat public – privat la care investitiile sa vina din ambele surse.

2.4. Infrastructura fizica
2.4.1 Infrastructura de transport
Comuna Bodesti prin aşezarea în cadrul teritoriului judeţului este situata intre municipiul
Piatra Neamt si orasul Targu Neamt.
Străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire (stradă,
şosea, alee, uliţă, etc). În raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc,
străzile din localităţile rurale se clasifică astfel:
Ø Străzi principale (cu două benzi de circulaţie pentru trafic în dublu sens).
Ø Străzi secundare (cu o singură bandă de circulaţie pentru trafic de intensitate redusă).
Încadrarea în categorii a străzilor din localităţile rurale se face de către consiliile locale, pe
baza studiilor de dezvoltare şi organizare a traficului. Pentru întocmirea acestor studii, consiliile
locale împreună cu poliţia rutieră asigură recensământul periodic al traficului şi anchete de trafic
origine – destinaţie.
Prin drumul naţional DN 15C se face legătura directă cu Piatra Neamţ – municipiul reşedinţă
de judeţ (cca. 16 km) dar şi cu oraşul Târgu Neamţ (cca. 29 km) si cu judeţele limitrofe.
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Drumul naţional DN 15C se intersecteaza in satul Oslobeni cu drumul comunal DC9
Oslobeni - Grumazesti iar in satul Bodesti se intersecteaza cu drumul judetean DJ 155G Bodeşti –
Bordea – Cîrligi care se ramifica in satul Bodestii de Jos cu drumul judetean DJ 155B Bodeşti –
Urecheni - Timişeşti – Praxia.
Drumul national DN15C traverseaza intavilanul satului Bodesti de la Nord spre Sud pe
lungimea de 3,71 km. Are 2 benzi de circulatie pe imbracaminte difinitiva din asfalt, este de
categoria a III-a, fiind artera principala pe relatia Piatra Neamt – Targu Neamt
DJ 155B si DJ 155G au cate 2 benzi de circulatie, si nu sunt inca modernizate in totalitate.
DJ 155B este asfalt pe o portiune de 1.50 km si DJ 155G este asfaltat pe 3.30km.
DC 9 asigura relatia intre DN15C - Sat Oslobeni cu satul Grumazesti si nu este modernizat.
In comuna se mai afla o retea de drumuri locale care asigura legatura cu drumurile
principale nemodernizate.
Drumul comunal DC 9 precum si celelalte drumuri din comuna au imbracamintea din balast
si au amenajate in general santuri si podete. Exista si portiuni unde acestea nu sunt amenajate. Din
aceasta cauza, descarcarea apelor din precipitatii se face prin fagasele longitudinale formate pe
partea carosabila, ape care in deplasarea lor, antreneaza si balastul si erodeaza din imbracamintea
drumului. Structura actuala a acestor drumuri este deficitara pentru traficul auto si circulatiei
pietonilor.
Circulatia vehiculelor se desfasoara anevoios nefiind asigurate conditii optime de confort
pentru conducatorii de vehicule cat si pentru locuitori. Starea necorespunzatoare a acestor drumuri
influenteaza negativ viata economica, sociala si culturala a locuitorilor comunei Bodesti.
Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac
parte, fiind considerate continue în traversarea localităţiilor, servind totodată ca şi străzi ale
comunei. Clasificarea tehnică a drumurilor se face independent de încadrarea în categoriile
funcţionale şi administrative, în funcţie de traficul actual si de perspectivă, rezultat din datele
ultimului recensământ de circulaţie. Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau
instalaţii se face numai cu acordul prealabil al administratorul drumului. Parcarea/gararea la
domiciliu făcăndu-se în mod curent în curţile locuinţelor, se impune cu prioritate amenajarea de
parcaje la dotări.
Transportul în comun este asigurat cu mijloacele societatilor de transport specializate. Cea
mai apropiata statie CFR este la Piatra Neamt, la 16km distanta. În ceea ce priveşte traficul aerian,
cel mai apropiat aeroport se află în Bacău, la 65km distanta, conexiunea cu acesta realizandu-se pe
traseul Bodesti – Dobreni – Girov - Roznov - Bacau.
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Au fost intocmite proiecte tehnice pentru anumite tronsoane de drumuri, au fost identificate
sursele de finatare si anume prin ”Programul National de Dezvoltare Locală”.
Potentiala dezvoltare turistica si agroturistica a comunei impune o extindere a retelei
de drumuri catre zonele de interes care se preteaza la astfel de activitati.

Fig. 20 Drumul national 15 C comuna Bodesti

Fig. 21 Drumuri locale comuna Bodești
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2.4.2 Infrastructura de utilitati
a) Energie electrica
Reţeaua electrică in com. Bodesti acopera tot teritoriul comunei, iar populaţia este deservită
în proporţie de 100% cu energie electrica.
Reteaua electrica este amplasata aerian, pe stalpi din beton. Pe teritoriul comunei exista 12
posturi de transformare aflate în exploatarea E.O.N. Moldova Distributie. Aceste posturi transforma
energia electrica din reteaua de medie tensiune de 20kv intr-o tensiune de 0,4kv asigurand
alimentarea retelei de distributie de joasa tensiune necesara consumului pe teritoriul comunei.
Posturile de transformare sunt amplasate astfel: Bodesti – 4 posturi; Bodestii de Jos – 4
posturi; Oslobeni – 3 posturi si Corni – 1 post.
b) Alimentare cu apa
Localitatile Bodesti, Bodestii de Jos si Oslobeni dispun de o retea de de alimentare cu apa.
Aceasta retea are sursa de alimentare de la rezervorul de apa existent si de la rezervoarele de apa
propuse la Oslobeni. Satul Corni nu dipune de sistem centralizat de alimentare cu apa, populatia
aprovizionandu-se cu apa din surse proprii respectiv din fantani de mica adancime, panza freatica
fiind destul de bogata si aflandu-se la o adancime de aproximativ 10m.
c) Canalizare
Nu exista retea de canalizare . Populatia foloseste fose septice, platforme de gunoi
neamenajate precum si latrine. Evacuarea apelor uzate de la populatie se realizeaza prin latrine
in sistem uscat sau fose septice , cu evacuarea apei uzate in subteran.
d) Gaz metan
Teritoriul comunei Bodesti nu dispune de o retea de alimentare cu gaz metan, iar zona nu
este traversata de nici o conducta de transport gaze naturale. In perspectiva, prin asociere cu alte
comune invecinate, alimentarea cu gaz metan poate fi realizata
Pentru prepararea alimentelor locuitorii folosesc combustibili solizi ( lemne ) si butelii
cu butan. Pentru incalzire se utilizeaza combustibilul solid ( lemn ) utilizatat la sobe clasice si la
centrale termice.
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e) Telefonie
Reţeaua de telecomunicaţii este asigurată de cablu telefonic cu fibră optică (ingropata), de-a
lungul DN15C, apartinand operatorului de telefonie „ Telekom” care realizează legături urbane,
interurbane şi internaţionale pentru locuitorii din comuna. Reţeaua telefonică din comună respectă
traseul drumurilor şi al străzilor din intravilanul comunei, firele fiind amplasate pe stâlpi.
f) Gospodarie comunala
Cimitirele de pe teritoriul comunei au delimitate zonele de protectie normate (50m in jurul
imprejmuirii) conform plansa de reglementari PUG anterior.
La nivelul comunei a fost implementat un sistem pentru managementul deşeurilor, respectiv
colectarea acestora de catre o socitate specializata. Deseurile se colecteaza saptamanal printr-un
grafic stabilit, fiind transportate la Depozitul ecologic Targu Neamt. S-a renuntat astfel la
suprafetele de teren destinate fostelor zone amenajate pentru depozitarea deseurilor, acestea fiind
reintegrate circuitului agricol.
Pentru colectarea cadavrelor animaliere exista un contract cu firma specializata S.C.
PROTAN S.A. Roman, unde in caz de ipitiziomie sau cazuri accidentale aceasta.
2.4.3. Infrastructura de constructii si alte dotari
Zona de locuire cu funcţiunile complementare acesteia ocupă în intravilan suprafaţa cea mai
mare -111,62 ha.
Conform datelor statistice, situatia fondului de locuinte la data de 30.06.2009, se prezenta
astfel
Ø numar total de locuinte – 1.979 locuinte
Ø numar total de camere – 5.559 camere
Ø suprafata locuibila – 74.714 mp
Comparand aceste date cu populatia comunei in 2009 – 5174 locuitori, rezulta urmatoarele :
Ø numar persoane intr-o locuinta = 2,6 persoane
Ø numar de camere pe locuitor = 1,07 camere
Ø suprafata locuibila pe locuitor = 14,44 mp
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Fig. 22 Case de locuit
Fondul locuit este format in marea majoritate din locuinţe individuale (cu regim de inălţime
P si P+1). Se constata ca in majoritatea lor, localitatile comunei Bodesti au o dezvoltare liniara a
zonelor construite de-a lungul principalelor cai de circulatie.
Se observa ca aceasta tendinta de de extinderea a intravilanului si dezvoltare liniara se
manifesta si in continuare prin solicitarile populatiei insusite si acceptate de Consiliul Local.
Analizand extinderile anterioare si cele solicitate in prezent, proiectantul opteaza pentru
actiuni de constientizare a populatiei in vederea ordonarii si indesirii frontului construit existent la
arterele principale si crearea fronturilor secundare, paralele celor existente, pe baza PUZ-urilor in
care sa se organizeze artere noi de circulatie si utilitati.
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Fig. 23 Case de locuit
Din punct de vedere al materialelor folosite la realizarea locuintelor se disting :
Ø materiale locale (chirpici, paianta, valatuci) - cca 15% ;
Ø lemn – 30%
Ø zidarie de caramida si BCA cca 55%.
2.4.4 Administrație publica

Fig. 24 Primaria Comunei Bodesti
Primaria are sediul in centrul satului Bodesti. Institutia Primariei asigura respectarea
drepturilor cetatenilor, a legilor tarii, a hotararilor Consiliului Local, a organizarii si bunei
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gospodariri a comunei. Cladirea a fost renovata, dar necesita extindere. Primaria Bodesti are un
numar de 29 salariati, din care 15 functionari publici.
2.4.5. Infrastructura de sanatate
In domeniul sănătăţii, la Centru de Ingrijire si Asistenta Sociala Oslobeni, in cele 12
apartamente sunt ingrijite in jur de 50 – 60 persoane. Conditiile de locuit si de ingrijire sunt bune,
locatarii avand asigurata asistenta medicala si conditii de recreere. In comuna exista un dispensar
medical deservit de doi medici si doua asistente, un cabinet stomatologic cu medic de specialitate,
precum si o farmacie umana.

Fig. 25 Dispensar comuna Bodesti
De asemenea in comuna Bodeşti se afla un dispensar veterinar deservit de un medic
veterinar.
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Fig. 26 Dispensar veterinar
Datorita faptului ca in comuna sunt si familii sarace cu copii, precum si batrani neajutorati
care au nevoie de asistenţă socială, in cadrul Primariei exista un asistent social comunitar
responsabil cu asistenta sociala la nivelul comunei.
Se impune dezvoltarea acestei activitati si infiintarea unui serviciu public de asistenţă
socială in cadrul primariei pentru a putea furniza în cadru legal servicii sociale. Acest serviciu va
identifica nevoile locale de asistenta sociala.
2.4.6. Infrastructura de educatie
În comuna Bodesti funcţioneaza 5 scoli si 4 grădiniţe:
Ø in satul Bodesti o scoala cu clasele I-VIII, o scoala cu clasele I-IV si o gradinita;
Ø in satul Bodestii de Jos – o scoala cu clasele I-VIII, o scoala cu clasele I-IV si doua
gradinite;
Ø in satul Oslobeni – o scoala cu clasele I-IV si o gradinita;
Cea mai mare parte a locuitorilor peste 10 ani este absolventa de scoala generala (clasele IVII); urmeaza absolventii de scoli profesionale/de ucenici si cei de liceu. De remarcat ca numarul
locuitorilor cu studii superioare il depaseste pe cel al locuitorilor nescolarizati.
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Fig. 27 Gradinita Bodesti

Fig. 28 Gradinita Bodestii de Jos

Fig. 29 Scoala cu clasele I-VIII Bodesti
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Fig. 30 Scoala Oslobeni

Fig. 31 Scoala Bodestii de Jos

Fig.32 Scoala Corni
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Fig. 33 Gradinita Cotuna
Nivelul de dotare al instituţiilor de învăţământ a crescut in ultimii ani prin realizarea de
reţele de calculatoare si racordare la internet, imbunatatirea condiţiilor igienico-sanitare,
îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic pe timpul iernii, dotarea cu mobilier şi material didactic
nou.
2.4.7.

Infrastructura de cultura

Dupa anul 1989, activitatea culturala din comuna a scazut foarte mult, aceasta desfasuranduse doar in scoli cu elevii. In comuna exista cate un camin cultural in fiecare sat, dar acestea necesita
reparatii, reabilitari si modernizari.
In comuna sunt 5 biserici ortodoxe, 2 manastiri, 2 biserici adventiste si 1 biserica
evanghelista:
Ø Bodesti - 1 biserica ortodoxa (Sf. Nicolae), 1 biserica adventista, 1 biserica evanghelista si
Manastirea Sf. Vasile cel Mare;
Ø Bodestii de Jos - 2 biserici ortodoxe (Sf. Voievozi Mihail si Gavril si Sf. Nicolae pe stil
vechi), 1 biserica adventista;
Ø Oslobeni - 1 biserica ortodoxa (Acoperamantul Maicii Domnului) siManastirea Dumbravele;
Ø Corni - 1 biserica ortodoxa (Sf. Ioan Bagloslov).
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Fig. 34 Biserica din satul Bodești
Construcţia bisericii vechi din satul Bodeşti cu patronul "Buna vestire" a început în anul
1777, anul domniilor fanariote în Mildova şi s-a terminat în anul 1793.Constructia care avea temelia
din piatra si restul din lemn, a fost sfintita in anul 1793. La aceasta biserica , s-a facut donatie de
catre Epitropia Spitalului Sf. Spiridon-Iasi, de care depindea veche biserica pe la anul 1824.
Aceasta biserica care a fost construita in mijlocul satului ,a fost stricata in anul 1885,
construindu-se in dealul Ceuca ,o alta bisericuta, care acum este parasita, fiind transformata intr-o
turla de unde se trag clopotele.
In centrul satului, s-a ridicat o noua biserica, construita din piatra si caramida, cu patronul
’’Sfantul Nicolaie.’’ Constuctia a inceput in anul 1875,si a fost sfintita dupa cucerirea independentei
de stat a Romaniei in anul 1885 de catre arhitectul Silvestru Balanescu de la Husi [episcop]. Piatra
pentru constructie a fost adusa de la Serbesti Neamt, cu carele si carutele, de catre locuitorii satului
Bodesti de sus.Valoarea acestei biserici este de 70.000 lei. Donatorii ei sunt: Ghenadie
Constahdianu, arhimandritul de la Marea Bistrita.,Ernogleu-ermenul Marei Horaita, Economul
Vasile Conta si Ion Conta impreuna cu toti enoriasii.
Primul preot a fost Economul Ioan Manea, originar din Bodesti, dar nu se stie timpul cat a
slujit. Economul Neculai Conta, fost si protopop la Piatra Neamt, este inmormantat in curtea
bisericii, intr-un mormant de piatra. Nestor Conta si Vasile Conta, care au fost preoti aproape 40 de
ani. Acestea din urma trei preoti , au fost feciorii lui Paval Conta, vechiul ctitor al bisericii, care a
fost frate cu filosoful Vasile Conta. In afara preotilor citati mai sus, au fost si altii, despre care nu se
gasesc date precise, dar care sunt trecuti totusi ca ctitori.
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La intrarea in satul Bodesti in anul 1996 ,s-a inaltat un schit si mai apoi o manastire, [1999],
care poarta hramul ’’Sfantul Vasile Cel Mare’’, constructia acestuia, cat si a chiliilor pentru
calugari, au fost suportate de Iovu Cuta, locuitor al comunei Bodesti, de enoriasi, de credinciosii
crestini din toata tara, precum si de unele biserici si manastiri.

Fig. 35 Biserica manastirii Sf. Vasile cel Mare
Dintre aceste lacasuri de cult, cele mai reprezentative, cu valoare arhitecturala sau istorica,
mentionam :
Biserica Sf. Voievozi Mihail si Gavril din Bodestii de Jos – datata de pe la anul 1650 si este
zidita din piatra si caramida. Usa de la intrare este incadrata de un chenar de piatră împodobit cu
baghete încrucişate. Intre naos şi pronaos se deschide un arc masiv, sprijinit lateral pe doi pilaştri.
Turnul-clopotniţă se afla deasupra pronaosului, iar pridvorul a fost adăugat în 1795. În pronaos sunt
asezate două pietre de mormânt. Una dintre ele este ilizibilă şi cu mare greutate s-a mai putut
descifra anul 1640. Cealaltă piatra de mormant, al cărui text in limba slavona arata ca a fost pusă în
1651 de către fraţii Toader şi Zosim pe mormântul părinţilor lor Pătru şi Ileana Racoviţă. Judetul
Neamt
Biserica Sf. Ioan Bagloslov din Corni - Tradiţia ne transmite că biserica a fost construită în
1783 de Ancuţa Sturza pentru satul Muncel din ţinutul Romanului. Pe la jumătatea secolului trecut
satul Muncel a fost strămutat, iar biserica a fost adusă în satul Corni. Biserica este construita in plan
cruciform, din bârne de stejar, cu abside laterale dreptunghiulare. Clopotniţa este aşezată deasupra
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pridvorului, iar acoperişul larg, cu marginile rotunjite, subliniază liniile bine proporţionate şi
eleganţa edificiului. La intrarea în biserică, meşterul lemnar a însemnat cu litere chirilice
următoarea inscripţie: “Această sfântă biserică am făcut-o eu Licu Tastu la 7291 adică în anul de la
Hristos 1783”.
Cu excepţia uşilor împărăteşti, catapeteasma nu este sculptata. Aceasta este acoperită cu
icoane din secolul al XVIII-lea. Dintre obiectele şi cărţile de cult care s-au mai păstrat, amintim
Epitaful din 1783, dăruit probabil de Ancuţa Sturza şi Evanghelia tipărită în 1780 la Bucureşti.

Fig. 36 Biserica Manastirii Dumbravele
Istoricul manastirii: Manastirea Dumbravele isi are originile intr-un schit ridicat de catre
cativa calugari in anul 1712, in mijlocul unei paduri de stejar. Dupa numele Dumbrava sub care a
fost cunoscuta aceasta padure, a fost botezata un timp si mica asezare din zona.
Initial, biserica din cadrul acestui asezamant monahal a fost construita din lemn. In anul
1900 au fost ridicate corpul de chilii si clopotnita. Schitul a functionat in perioada comunista ca
biserica de mir, dupa care, incepand cu anul 1991 a trecut sub obladuirea Manastirii Bistrita. In anul
1993, ca urmare a unui scurt circuit, biserica Schitului Dumbravele a ars pana in temelii. In urma
incendiului, au scapat ca prin minune icoanele din biserica care pot fi si astazi admirate in noul
paraclis. Hramul manastirii este Sf. Ap. Petru si Pavel sarbatorit la 29 iunie si Nasterea Maicii
Domnului sarbatorit la 8 septembrie.
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Fig. 37 Biserica manastirii Sf. Vasile cel Mare

Fig. 38 Biserica "Sf. Voievozi" Bodeştii de Jos
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Anul zidirii acestui sfant locas, nu este cunoscut cu precizie. S-au facut diferite ipoteze,
luandu-ne dupa stilul caracteristic epocii lui Stefan Cel Mare,ca ar fi fost zidita de acest domnitor. O
pisanie,un indreptar pomelnicesc,o inscriptie pe o piatra, pe un colt de zid, nu exista, dar doua
morminte interioare, aproape indescifrabile, arata inceputul sec. al XVII-lea, deci in timpul
domnitorului Vasile Lupu si imediat dupa el fixat anul 1600, in vremea logofatului Patru Racovita
si intrucat i s-a zis Bodestii – Precistei, se face legatura intre Biserica Precista Mare din Roman si
aceasta biserica din Bodesti.
Ctitorul Bisericii din Bodestii de Jos, se spune ca ar fi fost Stefan Cel Mare, iar localnicii
nici nu vor sa stie de alt ctitor.
Pictura bisericii , asa cum se prezinta pare a fi de 200 de ani, dar analizand faptul ca pictura
este facuta in ulei,-anul 1860, este o evidenta dovada ca biserica fiind reparata in acest an si pictura
s-a facut ulterior. Scene mai importante in stilul bizantin, gasim pe peretele de la miaza-zi, in
nartex, scena cu femeile mironosite pe bolta centrala Sfanta Treime, cu evanghelistii pictati nu pe
pandantivi, ci mai sus pe bolta, la nord icoana Maicii Domnului, Sf. Nicolaie, Sf. Dumitru, Sf.
Gheorghe.
Catapeteasma este lucrata din lemn, artistic, si bine proportionata. In primele zone cu
adaugirile facute dedesupt, icoanele imparatesti apar foarte impunatoare, cu straja celor doi ingeri
de pe pandantingi, icoanele sunt inchise in rame ,scluptate ornamental. Un alt obiect de arta,
specific influientei bizantina, ar fi strana Maicii Domnului, din fier, asezata langa transept.
Are o inaltime de 3 m si o latime de 1,50 m. Felul cum este lucrata aceasta strana , uimeste
vizitatorii , caci nu are asemanare cu alte lucrari. Ca obiecte de valoare artistica si istorica , putem
sa asezam iconostasmul, icoana din fata stranei Maicii Domnului, imbracata in argint, icoana Bunei
Vestiri, cu inscriptia- Ioan si Varvara 1900’’si icoanele din tabla ,in numar de 20, zugravite pe
ambele parti . Nu putem sa nu amintim, ca in chiliile bisericii SF. Voievozi, calugarii erau si
dascalii norodului. Doua morminte indescifrabile ,stau marturie, ca aici au muncit calugarii. La
cimitirul din curtea bisericii, se gasesc doua pietre de mormant, foarte vechi, la una din ele poate fi
citit anul 1640’’Marele logofat Petre Racovita si sotia sa Ileana’’. Dintr-un pomelnic foarte vechi
citam :’’ Stefan Voievod, Duca Voievod, Racovita Voievod, d-na Ana Lupu etc. Se presupune ca la
constructia acestei biserici , au contribuit si unii mari boieri , printre care si marele logofat Racovita.
Biserica este declarata monument de arhitectura
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Fig. 39 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" Corni
In satul Corni, fosta mosie a sturzestilor, pe o colina dinspre miazanoapte, se pastreaza
biserica de lemn,’’Sf.Ioan Botezatorul’’. Ea a fost construita in 1783, de Ancuta Sturza , pentru
satul Muncel , din tinutul Romanului. Stramutandu-se asezarea si ramanand izolata si nefolosita,
biserica a fost adusa in satul Corni, pe la jumatatea secolului trecut. Este o constructie de plan
cruciform, din barne de stjar, cu abside laterale dreptunghiulare. Clopotnita este asezata deasupra
pridvorului, iar acoperisul larg cu marginile rotunjite, subliniaza liniile bine proportionate si
eleganta edificiului.La intrarea in biserica, mesterul lemnar a insemnat cu litere chirilice,
urmatoarea inscriptie : ’’Aceasta sfanta biserica am facut-o eu Licu Tastu la 7291 adica in anul de la
Hristos 1783’’.
Cu exceptia usilor imparatesti, catapeteasma nu are sculptura, fiind acoperita cu icoane din
secolul al XVIII-lea, cum era initial si la biserica de lemn din Vadeni Neamt. Dintre obiectele si
cartile de cult care s-au mai pastrat , trebuie sa amintim, Epitaful din 1783 , daruit probabil de
Ancuta Sturza si Evanghelia tiparita in 1780 la Bucuresti.
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CAP. 3. ANALIZA DE NEVOI PE SECTOARE SI PE DOMENII DE
ACTIVITATE
EDUCATIE
Resurse
existente

ü Infrastructura de educatie :
· şcola clasele I-VIII in satul de resedinta Bodesti;
· scoala cu clasele I-IV in satul Bodesti;
· şcola clasele I-VIII in satul de Bodestii de Jos;
· scoala cu clasele I-IV in satul Bodestii de Jos;
· scoala cu clasele I-IV in satul Oslobeni;
· doua gradinite in satul Bodestii de Jos
· cate o gradinita in satele: Bodesti si Oslobeni.
· sală de sport
ü 32 cadre didactice
ü 419 de elevi si prescolari
ü 3 microbuze scolare

Necesitati

Ø Reabilitarea şcolilor, racordarea la utilitaţi şi dotarea acestora cu
sisteme centralizate de încalzire;
Ø construirea unei baze sportive si a stadionului comunei Bodesti;
Ø Completarea dotarilor materiale, inclusiv dotari IT;
Ø
Infiintare after-school in satul Bodești;
Ø Desfaşurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea
comportamentului şi a deprinderilor faţa de mediu în gradiniţe şi
şcoli; conştientizarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte influenţa
şi rolul de formator.
· Adoptarea materialelor de construcţii moderne cu calitaţi termice
deosebite
· Resurse bugetare,
· Resurse atrase
· Resurse locale
· Fonduri externe
· Colectivele Scolilor din comuna Bodești

Mijoace de
realizare/
Observatii

CULTURA SI TRADITIE
Resurse
existente

ü 4 camine culturale;
ü 1 biblioteca comunala in satul Bodești;
ü In comuna exista:
· Bodesti - 1 biserica ortodoxa (Sf. Nicolae), 1 biserica adventista,
1 biserica evanghelista si Manastirea Sf. Vasile cel Mare;
· Bodestii de Jos - 2 biserici ortodoxe (Sf. Voievozi Mihail si
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CULTURA SI TRADITIE
·
·
Necesitati

Mijoace de
realizare/
Observatii

Gavril si Sf. Nicolae pe stil vechi), 1 biserica adventista;
Oslobeni - 1 biserica ortodoxa (Acoperamantul Maicii
Domnului) siManastirea Dumbravele;
Corni - 1 biserica ortodoxa (Sf. Ioan Bagloslov).

Ø Infiintare O.N.G. la Biserica;
Ø Imbogatirea fondului de carte al bibliotecii comunale;
Ø Identificarea de resurse financiare externe, cum ar fi fondul
Ministerului Culturii pentru reabilitarea caminelor culturale din
mediul rural;
Ø Diversificarea activitatilor din cadrul caminului cultural prin
infiintarea de unitati de asistenta sociala – caz in care aceste cladiri
pot fi preluate de actori locali, cum ar fi parohiile.
Ø Organizarea mai judicioasa a spaţiilor din Caminul Cultural
Ø Resurse bugetare (cum ar fi fondul Ministerului Culturii pentru
reabilitarea caminelor culturale din mediul rural)
Ø Resurse atrase (Identificarea de actori locali care sa investeasca)
Ø Resurse locale
Ø Fonduri externe
Ø Activitaţile culturale pot crea o relansare a specificului local al
comunei
SANATATE

Resurse
existente

Necesitati

Mijoace de
realizare/
Observatii

ü
ü
ü
ü
ü
ü
Ø

2 medici si 2 asistente;
1 dispensar uman;
1 cabinet stomatologic cu medic specialist;
1 farmacii;
1 dispensar veterinar
1 medic veterinar
Reabilitarea/ modernizarea, dotarea si utilarea dispensarului uman si
a cabinetului la standarde europene;
Ø Achizitionarea unei ambulante;
Ø Studiu in vederea stabilirii calitatii apelor de la sursele de apa
subterane si de suprafata de pe teritoriul comunei, intrucat exista
nitriti si nitrati in apa potabila;
Ø Program complex de asigurare a securitatii umane fata de expunerea
la riscul de imbolnavire.
Ø Baza materiala actuala
Ø Fonduri publice, fonduri atrase, fonduri externe
Ø Personal de specialitate
Ø Politica de sanatate umana constituie una din prioritaţile
importante ale Uniunii Europene
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ASISTENTA SOCIALA
Resurse
existente

ü Serviciu de asistenta sociala acreditat in cadrul Primariei;
- 2 asistenti sociali
ü Centru de Ingrijire si Asistenta Sociala Oslobeni

Necesitati

Ø Identificarea de resurse financiare pentru furnizarea de servicii
sociale: fonduri europene şi fonduri de la guvernul României;
Ø Infiinţarea unei cantine sociale;
Ø Infiinţarea unui centru de urgenţa pentru femeile şi copiii afectaţi de
violenţa domestica;
Ø Infiinţarea unui cabinet pentru asistenta comunitara;
Ø Infiinţarea unui serviciu de îngrijiri la domiciliu;
Ø Proiect de asistare sociala a mamelor singure;
Ø Consiliere psihologica pentru copiii abandonati/lasati in grija altor
persoane din cadrul ori din afara familiei
Ø Înființare post de psiholog si personal specializat in vederea
consilierii persoanelor cu probleme (mame singure-familii
monoparentale; persoane care consuma alcool si alte persoane aflate
in dificultate;
Ø Campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea
serviciilor de asistenta sociala;
Ø Identificarea de potențiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care
sa preia administrarea acestor servicii.
Ø Resurse bugetare
Ø Resurse atrase (potenţiali actori locali - parohii, ONG-uri, etc.care sa preia administrarea acestor servicii)
Ø Fonduri externe
Ø Asistenţi sociali

Mijoace de
realizare/
Observatii

POPULATIA SI CONDITII DE LOCUIT
Resurse
existente
Necesitati

ü
ü
ü
ü
Ø

4472 locuitori ai comunei Bodești (conform recensamant 2011);
1.979 locuinte;
Starea fizica a constructiilor: buna 10%, medie 70%, rea 20%;
100% locuinte racordate la reteaua electrica;
Aplicarea Codului construcţiilor privind locuinţele (reabilitarea celor
vechi şi construirea altora noi);
Ø Acţiune educativa de conştientizare a locuitorilor cu privire la
exigenţele condiţiilor de locuit;
Ø Promovarea unei politici de urbanism moderne;
Ø Construirea unui bloc ANL pentru atragerea și menținerea
personalului specializat în comuna
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POPULATIA SI CONDITII DE LOCUIT
Ø Fonduri proprii
Ø Fonduri bugetare
Ø Forţa de munca calificata, plecata în strainatate sau disponibila
pe plan local
Ø Este necesara o campanie de conştientizare a populaţiei cu
privire la necesitatea crearii unor condiţii de locuit la standarde
înalte de confort

Mijoace de
realizare/
Observatii

Resurse
existente

ü
ü
ü

Necesitati

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mijoace de
realizare/
Observatii

INFRASTRUCTURA
TEHNICO - EDILITAR
4472 locuitori ai comunei Bodești (conform recensamant 2011);;
Satele Bodesti, Bodestii de Jos si Oslobeni dispun de o retea de
alimentare cu apa;
Exista latrine sau fose septice, dar nu se cunosc date precise despre
numarul acestora;
Extinderea retelei de apa – canalizare in toate satele comunei;
Extindere retea de apa in satul Corni;
Extindere retea de alimentare cu apa in satul Corni, comuna Bodesti,
judetul Neamt
Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, comuna
Bodesti
Program de conştientizare a cetaţenilor cu privire la necesitatea
racordarii la reţeaua edilitara pentru eliminarea expunerii la poluare
şi agenţi patogeni.
Ø Fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe
Ø Persoane active din comuna (aplicarea proiectelor genereaza
surse de venituri pentru populaţie)
Ø Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de
locuit în localitate
ENERGETICA

Resurse
existente

ü Racord retea electrica 100%;
ü 12 Posturi de transformare;

Necesitati

Ø Modernizarea rețelei electrice de distribuție a energiei -(montarea de
transformatoare de putere mai mare sau creșterea numarului)
Ø Introducerea reţelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor
energetice ale populaţiei şi instituţiilor;
Ø Valorificarea resurselor energetice regenerabile (vânt, soare,
biomasa);
Ø Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetica
produselor agricole.
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Teren agricol disponibil
Expunerea la vânt şi la insolaţie
Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe
Locuitorii satelor
Nu exista o tradiţie locala în domeniul aplicaţiilor energetice din
surse regenerabile (excepţie, lemnul pentru foc)
Ø Valorificarea potenţialului acestui sector constituie o şansa
pentru dezvoltarea comunei
RETEA DE TRANSPORT

Resurse
existente

Necesitati

Mijoace de
realizare/
Observatii

ü Locuitorii comunei 4472;
ü DN15C
ü DJ 155 B
ü DJ 155 G
ü DC 9
ü Retea de drumuri locale
Pentru imbunatatirea infrastructurii de transport au fost derulate
urmatoarele proiecte:
Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul Neamt
Modernizare retea stradala Bodesti - strada Biserica – Obor,
comuna Bodesti, judetul Neamt
Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul Neamt
Construire pod peste raul Cracau in sat Oslobeni, zona Biserica,
comuna Bodesti, judetul Neamt.
Ø Modernizarea reţelelor de transport rutier (drumuri comunale
Ø Reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri colectoare;
Ø Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei
acolo unde nu există;
Ø Amenajarea de piste pentru biciclişti şi de spaţii pentru parcarea
bicicletelor
Ø Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă
rutieră
Ø Reabilitarea drumurilor de exploatare agricola pe toata raza
comunei;
Ø Evaluari periodice ale necesarului de transport de persoane şi de
marfa din zona şi promovarea acestuia în rândul transportatorilor
locali.
Ø Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Ø Buget local.
Ø Creşterea siguranţei rutiere
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AGRICULTURA SI SILVICULTURA
Resurse
existente

Necesitati

Mijoace de
realizare/
Observatii

ü Locuitorii comunei 4472;
ü 4089 ha teren agricol:
· 2843 ha teren arabil;
· 829 ha pasuni;
· 416 ha fanete;
ü Principalele culturi: cereale, floarea soarelui, porum, cartof.
ü 1714 ha paduri;
ü Eroziuni si alunecari de teren in zona dealurilor din Est si Vest
ü
Ø Regularizare Paraiele Pavaloaia si Mehedincu
Ø Plantații salcâmi /împaduriri pentru combaterea alunecarilor de teren –
25 ha;
Ø Ameliorarea terenurilor degradate din comuna;
Ø Înfiinţare centru de predare a produselor din carne şi lapte – domeniul
zootehnie;
Ø Înființare de puncte de colectarea a laptelui;
Ø Infiintare fabrici de conserve, compoturi, gemuri;
Ø Reabilitare paşuni şi fâneţe;
Ø Înfiinţare secţii de reparaţii maşini agricole;
Ø Promovarea unei politici agricole care sa conduca la performanţa şi la
valorificarea biomasei (nealimentar);
Ø Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care
lucreaza în agricultura;
Ø Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii;
Ø Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante.
Ø Lucrari de impadurire si amenajarea de perdele forestiere atat pe
suprafetele forestiere aflate in proprietate privata cat si de stat;
Ø Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapida pentru
valorificare energetica;
Ø Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de paduri private.
Ø Surse proprii,
Ø Surse publice,
Ø Surse atrase
Ø Masurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurala; Programul
Operaţional Sectorial Agricultura şi Dezvoltare Rurala
Ø Calificarea persoanelor care lucreaza în agricultura
Ø Agricultura va ramâne activitatea de baza pentru dezvoltarea
economica a comunei, dar trebuie sa devina performanta printr-o
abordare manageriala moderna
Ø Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultura şi Dezvoltare
Rurala, PNDR
Ø Formarea resurselor umane specializate
Ø Factori favorabili:
Ø Politica naţionala în domeniul Silviculturii (echilibrare ecologica,
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AGRICULTURA SI SILVICULTURA
culturi mozaic)
Ø Politica naţionala în domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de
creştere pentru valorificare energetica)

INDUSTRIE, COMERT
Resurse
existente

ü persoane angajate in domenii non - agricole;
ü Intreprinzatori privati de pe raza comunei;
ü 44 unitati comerciale;

Necesitati

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mijoace de
realizare/
Observatii

Construirea unor fabrici de prelucrare a laptelui;
Înființare de puncte de colectarea a laptelui;
Construirea de brutarii si alte fabrici de panificație, etc.
Infiintare fabrica de conserve, compoturi, gemuri;
Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activitaţi
de producţie pentru valorificarea resurselor locale;
Ø Fixarea prin PUZ a unei zone de intravilan destinate amplasamentelor
industriale; asigurarea cu utilitaţi şi cai de acces;
Ø Alinierea la standardele aprobate a activitaţilor comerciale;
Ø Înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie publica de tip
SUPERMARKET.
Ø Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe

SERVICII
Resurse
existente

Necesitati

Mijoace de
realizare/

ü servicii de telecomunicaţii asigurate prin posta;
ü asistenta veterinara;
ü Cablu TV+NET; Telefonie mobila; Servicii medicale; Farmacie umana;
Cabinet de asistența veterinara;
ü Unitați comerciale – magazine mixte.
Ø SUPERMARKET;
Ø Punct bancar;
Ø Cabinet notarial;
Ø Unitați reparații electrocasnice si electronice; frizerie – coafor;
cizmarie; croitorie, sectii pentru reparatii utilaje agricole;
Ø Extinderea reţelelor telefonice comunale
Ø Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe
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Observatii

TURISM
Resurse
existente

ü Nu exista unitati turistice

Necesitati

Ø
Ø
Ø
Ø

Mijoace de
realizare/
Observatii

Modernizarea infrastructurii;
Identificarea potențialilor investitori în turism/agroturism;
Informare și asistența privind fondurile interne și externe disponibile;
Implicarea în amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui
parteneriat public-privat;
Ø Accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.)
Ø
Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe
Ø
Întreprinzatori, oameni de afaceri

MANAGEMENTUL SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Resurse
existente

ü
ü
ü
ü

Necesitati

Ø Crearea unei mentalitaţi de abordare a vieţii sociale şi economice
locale în care teritoriul constituie o resursa;
Ø Studii şi cercetari privind zonarea teritoriului pe criterii de potenţial
economic, social, ecologic, tehnologic şi crearea conceptelor necesare
de valorificare a acestui potenţial - completare, finalizare;
Ø Definitivarea reconstituirii proprietaţii asupra terenurilor şi cladirilor;
Ø Adoptarea unui concept european de organizare teritoriala pentru
îmbunataţirea condiţiilor de dezvoltare urbana;
Ø Reabilitarea terenurilor afectate de fenomenul alunecarilor de teren pe
o suprafața de 25 ha;
Ø Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de
valorificare şi asigurare acces;
Ø Constituirea şi actualizarea permanenta a unei baze de date privind
situaţia teritoriului.
Ø Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe
Ø Crearea de locuri de munca pentru populaţia activa locala pentru
lucrari de amenajare

Mijoace de
realizare

4472 locuitori ai comunei;
6314 ha ale comunei;
PUG şi PUZ actualizate;
Terenuri afectate alunecari : In zona dealurilor de Est si Vest
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PROTECTIA MEDIULUI
Resurse
existente

ü Locuitorii comunei nu sunt expusi la poluare sau generatori de poluare;
ü Terenuri agricole şi tehnologiile de întreţinere a culturilor
ü Gospodariile populaţiei, dejecţiile animaliere;

Necesitati

Ø Identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului
înconjurator;
Ø Monitorizarea calitaţii, luarea unor masuri de protecţie care vizeaza
starea de confort şi sanatate a populaţiei;
Ø Educaţia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare
şi de vârsta;
Ø Formarea comportamentului şi a deprinderilor faţa de mediu trebuie sa
înceapa şi sa se desfaşoare în mod sistematic în gradiniţe şi şcoli;
Ø Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind
identificarea duritaţii apei ( prezinta nitriţi şi nitraţi în cantitaţi
considerabile), solului;
Ø Soluţii de stopare a poluarii şi de restaurare ecologica;
Ø Program de restructurare a activitaţilor gospodareşti pentru eliminarea
surselor de poluare a aerului, apei şi solului;
Ø Program de conştientizare a populaţiei comunei asupra riscurilor de
expunere la poluare şi a masurilor de evitare a poluarii mediului
înconjurator;
Ø Organizarea societaţii civile pentru promovarea conceptelor ecologice
Ø Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe
Ø Crearea de locuri de munca pentru populaţia activa locala pentru
lucrari de amenajare

Mijoace de
realizare/
Observatii

SPATII VERZI
Resurse
existente
Necesitati

Mijoace de
realizare/
Observatii

ü locuitorii comunei – 4472 persoane;
ü Spaţii publice, curţile oamenilor şi ale instituţiilor;
Ø
Ø

Amenajare spaţii de joaca pentru copii – la gradiniţe;
Realizarea unor spaţii verzi şi amenajarea de trotuare în faţa
locuinţelor de-a lungul drumurilor de acces în comuna (alei pietonale);
Ø
Realizarea de parcari, trebuie delimitata locaţia prin PUZ;
Ø
Program de conștientizare și educare a populației la toate
nivelurile de vârsta.
· Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice
· Pentru locuitorii comunei amenajarile peisagistice trebuie sa devina
un factor de confort şi sanatate
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STABILIZARE TERENURI
Resurse
existente
Necesitati
Mijoace de
realizare/
Observatii

ü Alunecari de teren
Ø

Reabilitarea terenurilor afectate de alunecari in zona dealurilor
din comuna
· Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultura şi Dezvoltare
Rurala
· Persoanele active din comuna, proprietari ai terenurilor afectate
· Prin acţiunile de stabilizare a terenurilor se reface şi echilibrul
ecologic la zonei
ADMINISTRATIA PUBLICA

Resurse
existente
Necesitati

ü 29 de posturi din care 2 demnitari, 15 pentru funcționari publici și 12
personal contractual
ü Sediu primarie;
Ø
Construire sediu nou;
Ø
Dotare mobilier;
Ø
Programe de dotare si întarire institutionala a administratiei
publice;
Ø
Dotare la standarde corespunzatoare pentru imbunatatirea
calitatii serviciilor oferite populatiei, inclusiv cu echipamente IT de
ultima generatie care sa permita mentinerea inregistrarilor (de taxe si
impozite, de terenuri, etc.) in conditii corespunzatoare si care sa
contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a problemelor care apar.
Dotari materiale necesare: 10 calculatoare, 2 xerox; mobilier; 1
masina serviciu primarie; utilaje constructii: autogreder,1
buldoexcavator, 1 buldozer cu senile; 1 utilaj dezapezire;
Ø
Programe de perfectionare a personalului propriu, inclusiv
familiarizarea cu programe informatice pentru mentinerea
inregistrarilor (cadastru, taxe si impozite, etc.) ;
Ø
Constituirea de parteneriate public private pentru
exploatarea unor investitii ale comunitatii si pentru valorificarea unor
resurse locale din patrimoniul public
Ø
Programe de perfectionare pentru accesarea fondurilor europene si
pentru pregatirea cetatenilor comunei, potentiali solicitanti de fonduri
pentru dezvoltare comunitara ;
Ø
Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru
a permite participarea cetatenilor la luarea deciziilor si implicarea
acestora.
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ADMINISTRATIA PUBLICA
Mijoace de
realizare/
Observatii

·
·
·
·

Patrimoniul public şi privat al comunei
Fonduri proprii, fonduri bugetare și fonduri externe
Creşterea numarului de salariaţi ai Primariei pentru a se mari
calitatea actului de administraţie publica
Creşterea autonomiei administraţiei publice locale presupune
constituirea mijloacelor adecvate a aplicare şi urmarire a
consecinţelor politicii economice, sociale şi ecologice şi a
impactului asupra cetaţenilor şi bunurilor lor
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Puncte slabe
Ø slaba dezvoltare a infrastructurii
de utilitati: alimentare cu apa,
canalizare, gaz metan;
Ø nivelul de modernizare al retelei
de drumuri comunale foarte
redus;
Ø conditiile de locuit nu corespund
standardelor;
Ø resurse financiare scazute la
dispozitia Primariei;
Ø insuficienta
dezvoltare
a
activitatilor economice derulate
de locuitorii comunei;
Ø lipsa serviciilor pentru populatie;
Ø probleme sociale legate de
saracie;
Ø absenta fondurilor de start pentru
demararea afacerilor;
Ø nivel scazut al proiectelor pentru
accesarea fondurilor europene.

Puncte tari

Ø 6353 Ha suprafata comunei;
Ø existenta a importante resurse
naturale pe raza comunei (4089 ha
terenuri agricole, 2225 ha teren
arabilconditii
favorabile
agriculturii,
conditii
prielnice
cresterii pomilor fructiferi);
Ø forta de munca este ieftina pe raza
comunei;
Ø Apropierea de drumul national
DN15 C ce traverseaza comuna
Bodesti
Ø grad de poluare redus datorita
inexistentei agentilor economici
poluatori;
Ø 100% - racord locuitorii comunei la
reteau electrica;
Ø Comuna Bodești este inclusa in
proiectul ”Sistem de Management
Integrat al Deseurilor in Judetul
Neamt”- SMID cofinantat din
Fondul European de Dezvoltare
Regionala prin POS Mediu;

Ø Romania- membru
al UE și
oportunitati
de
dezvoltare
echilibrata a regiunilor;
Ø potential de crestere a activitatii
economice datorita resurselor
naturale;
Ø existenta unor potentiale surse de
finantare externe prin intermediul
unor
fonduri
diverse
(de
modernizare a administratiei, de
dezvoltare rurala, de coeziune),
etc.
Ø posibilitati
de
atragere
a
investitorilor datorita existentei
fortei de munca pe plan local;
Ø posibilitatea
accesarii
pietei
europene.

ANALIZA SWOT
Aspecte generale
Oportunitati

Ø necesitatea investitiilor
financiare mari in
agricultura si cresterea
animalelor;
Ø insuficienta dezvoltare a
infrastructurii;
Ø lipsa de coeziune a
masurilor de dezvoltare
economica si sociala;
Ø imposibilitatea
de
a
accesa
finantari
nerambursabile datorita
absentei
personalului
calificat in domeniu și a
fondurilor de cofinantare;
Ø imposibilitatea
de
a
accesa
finantari
nerambursabile
de
anvergura
pentru
dezvoltarea
comunei
datorita
imposibilitatii
asigurarii cofinantarii.

Riscuri

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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de
si

Ø infrastructura fizica necesita
modernizare si reabilitare pentru
a corespunde standardelor;
Ø dotarile
materiale,
inclusiv
dotarile IT necesita investitii;
Ø inexistenta activitatilor culturale
pe raza comunei;
Ø fondurile nu sunt suficiente
pentru a acoperi necesitatile;
Ø nu exista personal salarizat
pentru activitati culturale.

Ø Existenta infrastructurii fizice
pentru invatamant si cultura:
- 5 scoli;
- 4 grădinițe;
- 1 Biblioteca comunala;
- 4 camine culturale;
- 5 Biserici ortodoxe;
- 2 manastiri;
- 2 biserici adventiste;
- 1 biserica evanghelista.

Ø Infrastructura
unitatilor
invatamant
reabilitata
modernizata partial;

Puncte slabe

Ø finantari guvernamentale pentru
invatamant si cultura in mediul
rural (program de reabilitare a
caminelor
culturale
prin
Ministerul Culturii, program de
reabilitare a scolilor prin
Ministerul Educatiei);
Ø fondurile pentru invatamant si
cultura
vor
trece
in
administrarea
comunitatilor
locale;
Ø exista spatii pentru activitati
culturale;

Ø persoanele cu grad de
scolarizare ridicat parasesc
localitatea pentru slujbe mai
bine platite;
Ø absenta persoanelor capabile
sa elaboreze proiecte de
dezvoltare a infrastructurii
pentru educatie si cultura;
Ø dirijarea fondurilor locale
spre alte prioritati;
Ø neimplicarea comunitatii in
acest domeniu si irosirea de
resurse pentru activitati fara
impact;

Riscuri

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020

ANALIZA SWOT
DOMENII PRIORITARE
EDUCATIE SI CULTURA
Oportunitati

ANALIZA SWOT
Aspecte generale

Puncte tari

Ø proiecte pentru infrastructura de
utilitati, in derulare;
Ø proiecte pentru infrastructura de
drumuri, in derulare;
Ø apropierea de alte localitati poate
duce la proiecte comune de
infrastructura (utilitati) cu o
reducere semnificativa a costurilor;
Ø interventia omului in mediul
inconjurator este redusa.
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Ø infrastructura
de
sanatate
insuficient
modernizata si
dotata;
Ø infrastructura de sanatate nu
acopera necesitatile populatiei
la nivelul intregii comune;
Ø nu exista cabinet stomatologic
in comuna;
Ø absenta actorilor locali capabili
sa presteze sau sa preia servicii
sociale;
Ø fonduri reduse la nivel local
pentru servicii sociale;
Ø dotarea materiala in domeniu
este veche si insuficienta;
Ø absenta personalului calificat in

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 Dispensar uman si
1 cabinet stomatologic;
1 Dispensar veterinar;
1 Farmacie umane;
existenta personalului calificat
pentru furnizarea de servicii in
domeniul sanatatii;
Ø existenta unor spatii care pot fi
reabilitate si transformate in
obiective sociale;
Ø caminele culturale sunt solutia
pentru gazduirea activitatilor
sociale, activitati care pot aduce si
fonduri
pentru
reabilitarea
cladirilor;
Ø acces direct la informatii datorita

Puncte slabe

Ø posibilitatea ca infrastructura
existenta sa serveasca ca spatii
pentru furnizarea de servicii
sociale in urma reabilitarilor si
modernizarilor absolut necesare;
Ø existenta de spatii excedentare la
nivel de comuna;
Ø oportunitati
de
finantare
nerambursabila prin
fonduri
guvernamentale si prin fonduri
structurale POS DRU, PO
Regional si PO Dezvoltare Rurala

Ø neindeplinirea standardelor
in domeniul sanatatii si al
asistentei sociale;
Ø slaba capacitate de absorbtie
a fondurilor existente la nivel
de guvern sau a fondurilor
UE
datorita
absentei
specialistilor si a consultantei
in domeniu;
Ø absenta fondurilor locale
pentru activitati sociale;
Ø absenta fondurilor pentru
cofinantarea
proiectelor
sociale potentiale a fi
finantate cu fonduri UE;

Riscuri

Ø previzibila imbunatatire a
bazei materiale (prin fonduri
externe) s-ar putea sa nu fie
dublata
de
existenta
resurselor umane capabile sa
o foloseasca;

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
Oportunitati

ANALIZA SWOT
DOMENII PRIORITARE
EDUCATIE SI CULTURA

Puncte tari

Ø Existenta personalului calificat in
domeniul educatiei: 32 cadre
didactice;
Ø 3 laboratoare de informatică cu 30
calculatoare
Ø Existenta
infrastructurii
de
comunicatii, inclusiv internet;
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Ø 100% gospodarii electrificate;
Ø investitii in derulare pentru
introducerea retelei de alimentare
cu apa si a retelei de canalizare;
Ø Participarea la proiectul ”Sistem
de Management Integrat al
Deseurilor in Judetul Neamt”SMID cofinantat din Fondul
European
de
Dezvoltare
Regionala prin POS Mediu;
Ø apropierea geografica de alte
localitati
si
posibilitatea
construirii retelei de utilitati
comune.

judeţene:

Ø slaba
dezvoltare
a
infrastructurii
de
drumuri
comunale
si
necesitatea
modernizarii acestei retele;
Ø slaba dezvoltare a retelei de
alimentare cu apa potabila;
Ø inexistenta retelei de canalizare;
Ø inexistenta retelei de gaz metan;
Ø inexistenta unui serviciu de
colectare selectiva a deseurilor
menajere la standarde si a
dotarilor necesare – utilaje,
rampa depozitare, etc.
Ø inexistenta la nivelul comunei a
specialistilor
care
sa
intocmeasca
proiecte
de
infrastructura.

acces la drumurile
DJ155G şi DJ 155

Ø acces la drumul naţional: DN 15 C;

Ø existenta unor fonduri de la
guvern pentru modernizarea
infrastructurii rurale;
Ø existenta fondurilor structurale:
Programul Operational Sectorial
Mediu, POS Transport, si
Programul
National
de
Dezvoltare Rurala;
Ø posibilitatea de a apela la
specialisti si firme din Piatra
Neamt, Roman si Bacau in
domeniul dezvoltarii
infrastructurii;
Ø posibilitatea obtinerii de credite
pentru infrastructura.

INFRASTRUCTURA
Oportunitati

Puncte slabe

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Puncte tari

liniilor de comunicatii existente;

Ø capacitate
scazuta
a
autoritatilor locale de a finanta
investitii
mari
in
infrastructura;
Ø posibilitati reduse de a asigura
cofinantarea la potentiale
proiecte mari de infrastructura;
Ø insuficienta colaborare cu
unitati administrativ teritoriale
invecinate pentru promovarea
unor proiecte de interes
regional;
Ø capacitate scazuta a populatiei
de a prelua costuri specifice de
utilizare si intretinere a
infrastructurii; de ex. pentru
extinderea retelei de gaz este

Riscuri

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
domeniul serviciilor sociale;
existenta
unei
categorii
numeroase de persoane aflata in
situatie de risc social;
lipsa de spatii adecvate si a
dotarilor;
lipsa retelelor de utilitati;
lipsa unor centre sociale;
neatractivitatea mediului rural
pentru specialistii in domeniu;
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Puncte slabe
Ø Fragmentarea
suprafetelor
agricole;
Ø Existenta unor suprafete agricole
insemnate;
Ø Gradul scazut de mecanizare a
agriculturii
si
implicit
productivitate scazuta;
Ø Investitii reduse in agricultura;
Ø Abandonul
unor
suprafete
agricole, in special al pasunilor;
Ø Inexistenta
unui
sistem
centralizat de desfacere a
produselor agricole;
Ø Slaba dezvoltare a exploatatiilor
agricole si lipsa specialistilor in
agricultura;
Ø Lipsa instruirii si sprijinului
consultativ pentru proprietarii de
paduri private;
Ø Taierea abuziva a unor suprafete

Ø Bogatia naturala a comunei
propice pentru agricultura si
cresterea animalelor: 2834 ha
teren arabil; 829 ha pasuni; 416 ha
fanete;
Ø 1714 ha paduri;
Ø Existenta conditiilor climaterice si
de sol favorabile unei agriculturi
care poate fi competitiva in
conditiile
unei
mecanizari
corespunzatoare;
Ø Existenta
potentialului
de
prelucrare primara si avansata a
produselor agricole si animale;
Ø Existenta oportunitatilor de
finantare externa nerambursabila
care pot contribui la dezvoltarea
agriculturii si silviculturii;

Ø Existenta unor fonduri de la
guvern pentru dezvoltare rurala;
Ø Existenta fondurilor structurale:
Programul
National
de
Dezvoltare Rurala;
Ø Planul National Strategic pentru
Dezvoltare Rurala;
Ø Posibilitatea obtinerii de credite
pentru
agricultura
si
silvicultura;
Ø Conditii
favorabile
pentru
dezvoltarea unei agriculturi
competitive;
Ø Existenta
unor
asociatii
profesionale pentru sprijinirea
producatorilor in agricultura;
Ø Existenta
unor
institutii
specializate: Oficiul Judetean
pentru Consultanta Agricola
Neamt.

Ø Degradarea calitatii
solurilor/suprafetelor
agricole;
Ø Utilizarea
incorecta
a
ingrasamintelor chimice si a
pesticidelor;
Ø Conditii climaterice si de
mediu nefavorabile (ploi,
inundatii, alunecari de teren,
seceta, etc.);
Ø Capacitate
scazuta
a
populatiei de a investi in
agricultura;
Ø Lipsa informarii cu privire la
normele europene pentru
agricultura
si
fondurile
disponibile in domeniu;
Ø Cadrul legislativ instabil.

Riscuri

nevoie si de aportul financiar
al populatiei;
Ø cadrul legislativ care mentine
o structura de monopol pentru
furnizarea anumitor servicii
din infrastructura de utilitati.

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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AGRICULTURA, SILVICULTURA
Oportunitati

INFRASTRUCTURA

Puncte tari
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Puncte slabe
Ø structura populatiei pe grupe de
varsta dezechilibrata;
Ø inexistenta
serviciilor
de
consultanta pentru afaceri;
Ø parteneriatul public – privat
este slab dezvoltat;
Ø lipsa informatiei in domeniu:
oportunitati
de
finantare,
juridic, etc.;
Ø nesiguranta mediului de afaceri;
Ø alinierea la normele europene
implica costuri suplimentare si
va conduce unele firme spre
faliment;
Ø starea proasta a infrastructurii
fizice si de utilitati;
Ø promovare
insuficienta
a
potentialul zonei;
Ø relativa izolare geografica fata
de orasele mari si starea precara
a drumurilor;
Ø absenta fondurilor de start la
populatie
pentru
pornirea

Puncte tari

Ø forta de munca ieftina;
Ø prezenta resurselor naturale
impulsioneaza
dezvoltarea
economica;
Ø cadru natural propice pentru
dezvoltarea
de
activitatati
economice;
Ø potential pentru infiintare fabrica
de conserve, compoturi, gemuri;
Ø cadrul socio – economic permite
diversificarea
activitatilor
economice individuale;

Ø posibilitatea
atragerii
de
investitori datorita existentei
fortei de munca ieftine;
Ø existenta fondurilor structurale:
POS Cresterea Competitivitatii
Economice si Dezvoltare Rurala
Ø posibilitatea dezvoltarii mediului
de afaceri;
Ø facilitati acordate de stat in
domeniul agricol si zootehnic:
subventii, etc.
Ø neutilizarea
intensiva
a
ingrasamintelor chimice a permis
pastrarea calitatii solului;
Ø valorificarea
potentialului
agroturistic.

INDUSTRIE, COMERT
Oportunitati

Ø inexistenta fortei de munca
calificate;
Ø infrastructura
fizica
insuficient dezvoltata;
Ø slaba
competitivitate
a
agentilor economici locali;
Ø inexistenta la populatie a
fondurilor minime pentru
demararea unor afaceri;
Ø pregatire manageriala redusa;
Ø dese modificari legislative in
domeniul fiscal;
Ø acces redus la credite;
Ø turism insuficient valorificat;
Ø neatractivitate economica a
zonei datorita izolarii si a
infrastructurii precare.

Riscuri

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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AGRICULTURA, SILVICULTURA
insemnate din fondul forestier;
Ø Lipsa lucrarilor de impadurire;
Ø Slaba dezvoltare a infrastructurii
de drumuri agricole si forestiere;
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afacerilor;

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

AGRICULTURA, SILVICULTURA

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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Puncte slabe

TURISM
Oportunitati
Riscuri

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020

Puncte slabe

Ø inexistenta unui sistem de
monitorizare al poluarii apei,
aerului si solului pe raza
comunei;
Ø absenta
infrastructurii
de
canalizare conduce la poluarea
apelor de suprafata si a celor
subterane;

Puncte tari

Ø poluare redusa a aerului, apei si
solului;
Ø utilizarea la scara redusa a
pesticidelor si ingrasamintelor
chimice in agricultura;
Ø utilizarea ingrasamantului natural
in agricultura;
Ø inexistenta
activitatilor

Ø existenta unor programe cu
finantare internationala orientate
direct spre protectia mediului si
a naturii;
Ø cresterea interesului autoritatii
locale in promovarea de
parteneriate pentru protectia
mediului;

PROTECTIA MEDIULUI
Oportunitati

Ø extractia gazului metan poate
induce afectarea mediului
natural;
Ø fenomene de saraturare,
suprapasunat, eroziune;
Ø existenta
unor
zone
predispuse
la
dezastre
naturale: alunecari de teren;

Riscuri

Ø Cadrul natural favorabil (peisaje,
calitatea aerului si apei);
Ø Fonduri reduse pentru investitii Ø Investitii in derulare pentru Ø Slaba promovare turistica a
in turism/agroturism;
modernizarea infrastructurii;
zonei;
Ø Lipsa unei oferte turistice Ø Existenta
potentialului
de Ø inexistenta
unitatilor
de
complexe;
dezvoltare
a
primire turistica;
Ø Slaba
modernizare
a
turismului/agroturismului;
Ø Infrastructura
insuficient
infrastructurii;
Ø Construirea unui parteneriat
modernizata;
public-privat
pentru
valorificarea
potentialului
turistic/ agroturistic;
Ø Existenta Fondurilor structurale
–
Fondul
de
Dezvoltare
Regionala si Fondul European
pentru Agricultura și Dezvoltare
Rurala;

Puncte tari
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Ø Eficienta redusa a politicilor Ø Oportunitati
de
finantari
nerambursabile in domeniul
publice aplicate la nivelul
Primariei;
pregatirii
personalului
administratiei POS DRU
Ø Salariile reduse si posibilitatile
reduse de motivare financiara Ø Oportunitati de modernizare a
indeparteaza oamenii pregatiti de
administratiei: PO Dezvoltarea
Capacitatii Administrative.
domeniul administratiei;
Ø Imposibilitatea
promovarii

Ø Implicarea activa a conducerii in
procesul
de
reforma
a
administratiei;
Ø Existenta
unor
proceduri
organizationale care faciliteaza
desfasurarea raporturilor de
munca in institutie si asigura un
flux
informational
si
al

ADMINISTRATIA PUBLICA
Oportunitati

Puncte slabe

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Puncte tari

industriale poluante;
Ø relativa departare de platformele
industriale poluante;
Ø proiecte in derulare pentru
introducerea retelei de canalizare;
Ø Comuna Bodești este inclusa in
proiectul ”Sistem de Management
Integrat al Deseurilor in Judetul
Neamt”- SMID cofinantat din
Fondul European de Dezvoltare
Regionala prin POS Mediu.

Ø Fluctuatii de personal;
Ø Ciclurile electorale perturba
uneori
functionarea
administratiei locale;
Ø Absenta
resurselor
financiare;
Ø Inexistenta
parteneriatelor
pentru
dezvoltarea
de

Riscuri

Ø insuficienta
fondurilor
destinate protectiei mediului;
Ø depozitarea necontrolata a
deseurilor de catre populatie;
Ø costurile
proiectelor
de
mediu finantate prin fonduri
UE implica cofinantari mari
de care autoritatea locala nu
dispune.

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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PROTECTIA MEDIULUI
dejectiile animale afecteaza
Ø posibilitatea
dezvoltarii
de
calitatea mediului;
colaborari in domeniul protectiei
nu exista statie de epurare a
mediului;
apelor reziduale;
Ø existenta POS Mediu.
absenta
unei
rampe
de
depozitare
a
deseurilor
menajere;
absenta sistemului de colectare
selectiva a deseurilor;
25 ha terenuri afectate de
alunecari de teren;
inexistenta unor actori locali
interesati in parteneriate pentru
protectia mediului;
absenta fondurilor locale pentru
proiecte de mediu;
inexistenta la nivel local de
specialisti care sa elaboreze
proiecte de mediu.
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documentelor adecvat;
Ø Existenta
programelor
de
pregatire a salariatilor in cadrul
unei strategii de
formare
profesionala continua la nivelul
institutiei;
Ø Actualizarea
periodica
a
organigramei institutiei;
Ø Aplicarea unui management
financiar riguros bazat pe
utilizarea rationala si eficienta a
bugetului/fondurilor disponibile;
Ø Dotare cu echipamente IT;
Ø Existenta personalului propriu
care poate constitui nucleul
pentru dezvoltarea de programe;
Ø Asigurarea liberului acces la
informatii de interes public si
transparenta
procesului
administrativ pentru dezvoltare
comunitara;
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

programe;
Ø Imposibilitatea
stimularii
potentialilor parteneri;
Ø Absenta de personal calificat;
Ø Cadrul legislativ instabil.

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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ADMINISTRATIA PUBLICA
salariatilor in cadrul institutiei;
Personal insuficient si alocarea
de sarcini suplimentare care
depasesc fisa postului;
Absenta expertizei in absorbtia
de fonduri structurale;
Lipsa unor metodologii de
raportare si evaluare lunara a
activitatii desfasurate;
Fonduri reduse alocate formarii
profesionale continue la nivelul
institutiei;
Baza materiala precara;
Dotari IT depasite din punct de
vedere tehnic;
Patrimoniu restrans care nu
permite
desfasurarea
de
activitati;
Lipsa parteneriatelor publicprivat;
Resurse financiare insuficiente
pentru
modernizarea
si
dezvoltarea Primariei;
Constrangerile
financiare
restrang
domeniile
de
interventie;
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CAP. 5. DIRECTIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE A LOCALITATII
Prezenta strategie se refera doar la domenii de interventie in care are atributii Consiliul
Local, fiind excluse domeniile care nu cad in sarcina acestei institutii, cum ar fi activitatile private
in domeniul economic. Aceste activitati private pot fi insa spijinite de catre administratia locala, mai
ales ca in viitor vor aduce venituri la bugetul local. Strategia se refera si la acele posibilitati ale
autoritatilor locale de a sprijini dezvoltarea economica si sociala a comunitatii.
Pentru implementarea anumitor masuri este nevoie de o conlucrare cu alte autoritati locale
vecine si cu Consiliul Judetean Neamt, precum si cu alte institutii abilitate. Este vorba mai ales de
infrastructura mare, unde se impun colaborari cu diversi parteneri.
Consiliul Local al Comunei Bodești va stabili ordinea prioritatilor in functie de nevoile
locale si de resursele financiare disponibile.
Dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a comunei Bodești, prin crearea şi susţinerea unui
mediu economico – social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, care să asigure creșterea
economică în ritm continuu şi creșterea calităţii vieţii cetăţenilor.
5.1

Obiective specific principale:

Ø Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice
durabile
Ø Asigurarea protecției şi calității mediului înconjurător în vederea creșterii standardului de
viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Bodești.
Ø Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi asigurarea echității,
egalităţii de şansă şi facilitarea integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor defavorizate.
Ø Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Bodești, prin îmbunătăţirea
infrastructurii şi

a dotărilor,

crearea cadrului pentru

desfăşurarea de activităţi

extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale.
Ø Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi susținerea ofertei de servicii medicale în vederea
asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de bază.
Ø Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în
valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber.
Ø Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Bodești prin promovarea potențialului
cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de agrement.
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Ø Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate şi adaptabile
nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să limiteze, să combată situaţiile
de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în
situaţii de risc.
Ø Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a
comunei Bodești.
Ø Diversificarea

economiei

locale

prin

sprijinirea

micilor

afaceri

şi

promovarea

antreprenoriatului.
Ø Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a serviciilor către populație şi
de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local.
5.2

Obiective pe termen mediu si lung pe sectoare de activitate:

Populatia. Ocuparea fortei de munca
Ø Cresterea standardului de viata pentru locuitorii comunei;
Ø Crearea de conditii de viata atractive atat pentru mentinerea populatiei tinere in localitate cat
si pentru atragerea populatiei care ar dori sa se stabileasca in comuna;
Ø Crearea de conditii si facilitati pentru familiile monoparentale, familiile tinere cu copii,
persoane defavorizate;
Ø Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunei prin cresterea gradului de informatizare ca
urmare a introducerii tehnologiei IT, atat in institutiile publice (primarie, scoli, camine
culturale, etc.), cat si in gospodariile populatiei;
Ø Crearea de noi locuri de munca, in diverse domenii de activitate (inclusiv domenii nonagricole) cu venituri suficiente pentru a asigura un nivel de trai decent;
Ø Facilitarea accesului la formare profesionala in vederea calificarii sau recalificarii pentru
reconversia profesionala in domenii cautate pe piata fortei de munca.
Sanatate si servicii medicale. Asistenta sociala
Ø Asigurarea de servicii medicale suficiente si la standarde europene;
Ø Facilitarea accesului populatiei la servicii medicale de calitate;
Ø Dezvoltarea unui program complex pentru informarea si educarea populatiei in spiritul unui
mod de viata sanatos;
Ø Efectuarea unui studiu pentru identificarea factorilor de risc asupra calitatii vietii si aplicarea
solutiilor corespunzatoare;
Ø Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale;
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Ø Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru diverse proiecte/programe sociale
(asistarea mamelor singure, consiliere psihologica pentru copii, etc.) sau identificarea
actorilor locali care sa preia administrarea serviciilor sociale;
Ø Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistenta sociala prin crearea de centre pentru
batrani, persoane defavorizate, persoane cu nivel scazut de trai, etc.
Educatie si cultura
Ø Asigurarea unui sistem educational performant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul
rural;
Ø Facilitarea accesului pentru toti la educatie;
Ø Modernizarea infrastructurii de educatie si asigurarea dotarilor, inclusiv IT, necesare
desfasurarii unui proces educational competent si competitiv;
Ø Facilitarea accesului la formare profesionala continua a adultilor;
Ø Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii specifice pentru educatie sportiva cu baze
materiale corespunzatoare;
Ø Implementarea de programe scolare pentru formarea comportamentului si deprinderilor
privind protectia mediului;
Ø Diversificarea activitatilor culturale la nivelul comunei;
Ø Modernizarea infrastructurii de cultura, intretinerea si conservarea obiectivelor culturale;
Ø Facilitarea accesului la informatii prin intermediul structurilor de cultura;
Ø Revitalizarea practicilor traditionale/artei populare, valorificarea acestora

si asigurarea

transmiterii catre generatiile viitoare.
Retea de transport
Ø Crearea unei retele de drumuri la standarde UE, care sa deserveasca necesitatile locuitorilor
comunei si sa asigure cadrul necesar pentru dezvoltarea activitatilor economice;
Ø Modernizarea infrastructurii de drumuri si transport in acord cu normele privind protectia
mediului inconjurator;
Ø Cresterea sigurantei in circulatia publica si asigurarea liberei deplasari a locuitorilor
comunei.
Infrastructura tehnico-edilitara
Ø Informarea si constientizarea locuitorilor comunei cu privire la necesitatea racordarii la
reteaua tehnico-edilitara pentru eliminarea riscului expunerii la poluare si agenti patogeni;
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Ø Asigurarea de dotari edilitare complete si functionale, capabile sa deserveasca necesitatilor
locuitorilor comunei, in conditii civilizate;
Ø Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la reteaua tehnico-edilitara.
Gestionarea deseurilor
Ø Cresterea gradului de curatenie a comunei si reducerea poluarii prin infiintarea sistemului de
colectare selectiva a deseurilor;
Ø Cresterea nivelului de cunostinte a populatiei cu privire la depozitarea neorganizata a
deseurilor solide post-utilizare si arderea poluanta a unor materiale post – utilizare (cauciuc,
mase plastice, textile sintetice);
Ø Crearea infrastructurii locale de colectare si depozitare intermediara a deseurilor solide;
Ø Promovarea, la toate nivelurile de administrare si de varsta, a conceptelor moderne
gestionare a deseurilor.
Agricultura si cresterea animalelor
Ø Cresterea productivitatii in sectorul agricol si zootehnic, reducerea populatiei ocupate in
agricultura de subzistenta;
Ø Diversificarea activitatilor agricole generatoare de venit;
Ø Promovarea unor politici agricole care sa dezvolte practici de agricultura duranbila, sa
conduca la performanta si la valorificarea biomasei (nealimentar);
Ø Dezvoltarea unei agriculturi ecologice care si-ar putea gasi piata de desfacere in Uniunea
Europeana;
Ø Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucreaza in
agricultura;
Ø Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii;
Ø Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante.
Comert si servicii
Ø Crearea conditiilor necesare pentru desfasurarea unui comert civilizat pe raza comunei,
comert care sa respecte reglementarile in vigoare si care sa nu pericliteze sanatatea
populatiei;
Ø Asigurarea facilitatilor necesare (utilitati) pentru localizarea de afaceri in comuna Poienari;
Ø Alinierea la standardele aprobate a activitatilor comerciale;
Ø Promovarea unor tehnici eficiente de marketing;
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Ø Crestarea calitatii serviciilor pe raza comunei;
Ø Promovarea unei politici de asociere a intreprinzatorilor locali si atrasi pentru dezvoltarea
unor activitati economice in domeniul serviciilor;
Ø Facilitarea accesului la servicii de consultanta in domeniu, inclusiv pentru accesarea de
fonduri europene;
Ø Promovarea spiritului antreprenorial in rândul populatiei comunei prin organizarea a diverse
forme de pregatire in domeniu;
Ø Promovarea, la toate nivelurile de administrare si de varsta, a conceptelor moderne
gestionare a deseurilor.
Turism si agroturism
Ø Promovarea unei politici de incurajare a activitatilor de interes turistic in asociere cu alte
activitati care pot capata specific local;
Ø Crearea infrastructurii pentru turism si agroturism – cai de acces si alte utilitati;
Ø Sprijinirea intreprinzatorilor privati in deschiderea de afaceri in domeniu – pensiuni
turistice, etc.;
Ø Sprijin si asistenta pentru accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.);
Ø Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru valorificarea zonelor cu potential
turistic/agroturistic.
Amenajarea spatiilor verzi
Ø Imbunatatirea calitatii vietii si cresterea gradului de confort pentru populatia comunei
Poienari prin amenajarea spatiilor verzi din comuna;
Ø Dezvoltarea unui program de educatie ecologica a locuitorilor comunei;
Ø Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spatiilor verzi;
Ø Stabilirea unui regulament de amenajare a curtilor private, cu reglementari privitoare la
penalizari.
Combaterea eroziunii solului, desecari si amenajari ale

albiilor cursurilor de apa,

regularizari si alte lucrari hidrotehnice
Ø Cresterea potentialului economic al comunei Bodești si reducerea cheltuielilor de intretinere
a infrastructurii prin investitii in domeniul sus mentionat;
Ø Efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica problemele comunei in domeniul
susmentionat;
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Ø Amenajarea albiilor apelor si regularizarea canalelor cu torent in zonele afectate sau cu risc
de a fi afectate;
Ø Impadurirea suprafetelor degradate sau afectate de alunecari de teren;
Ø Efectuarea unui studiu cu privire la posibilitatea irigarii terenurilor arabile, concomitent cu
dezvoltarea economiei agrare.
Combaterea poluarii aerului, solului si apelor
Ø Elaborarea unui proiect de educare si transfer de cunostinte cu privire la conceptul de
dezvoltare durabila;
Ø Promovarea unei politici de incurajare a activitatilor de exploatare a resurselor regenerabile;
Ø Aplicarea unui program de educare a populatiei pentru adoptarea unui mod de viata sanatos,
promovarea conceptelor moderne privind sanatatea umana;
Ø Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea durităţii apei (
prezintă nitriţi şi nitraţi în cantităţi considerabile), solului;
Ø Stoparea poluarii si depoluarea cursurilor de apa, inclusiv repopularea piscicola a acestora;
Ø Restructurarea activitatilor gospodaresti pentru eliminarea surselor de poluare a aerului, apei
si solului;
Ø Reducerea poluarii prin infiintarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor;
Ø Rezolvarea situatiei canalizarii - inchiderea foselor din gospodariile populatiei;
Ø Promovarea practicilor de agricultura ecologica;
Ø Realizarea unor sisteme de alarmare a populatiei din zonele potential a fi afectate de
fenomene de poluare;
Ø Identificarea si aplicarea solutiilor de stopare a poluarii si de restaurare ecologica.
Administratie publica locala
Intarire institutionala
Ø Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de administratia publica locala prin intarirea
capacitatii institutionale, dotare la standarde corespunzatoare (inclusiv in IT);
Ø Elaborarea unui sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale si
consolidarea cadrului institutional;
Ø Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru cresterea participarii
cetatenilor la viata comunei – stabilirea unor modalitati de consultare a cetatenilor si
implicare a acestora in procesul decizional;
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Ø Orientarea serviciilor publice catre necesitatile locuitorilor comunei;
Ø Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii comunitatii;
Ø Cresterea nivelului de accesare a fondurilor externe nerambursabile oportune pentru
dezvoltarea comunitatii;
Ø Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice;
Ø Reevaluarea sistemului de servicii publice si orientarea unor activitati catre domeniul privat;
Ø Crearea unui sistem de monitorizare si evaluarea a calitatii serviciilor publice oferite
locuitorilor comunei;
Ø Eliminarea blocajelor birocratice si implementarea unui sistem de management al calitatii in
serviciile publice.
Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor public-private
Ø Constituirea de parteneriate public – private pentru exploatarea unor investitii ale
comunitatii si pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public: identificarea
actorilor locali care pot fi implicati;
Ø Incurajarea formelor de asociere a societatii civile pentru participarea la viata publica a
comunitatii – identificarea nucleelor existente si potentiale si sprijinirea acestora;
Ø Sprijinirea ONG-urilor care desfasoara activitati in folosul locuitorilor comunei;
Ø Elaborarea de proiecte investitionale comune cu sectorul economic privat, in diverse
domenii (social, cultural, turism, mediu, etc.).
Cresterea calitatii resurselor umane
Ø Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
Ø Derularea unor programe de perfectionare profesionala continua a personalului din
administratia publica in corelatie cu exigentele impuse
de cresterea autonomiei in administratia publica locala si cu exigentele pentru executarea
sarcinilor de serviciu;
Ø Programe de perfectionare pentru accesarea fondurilor europene si pentru pregatirea
cetatenilor comunei, potentiali solicitanti de fonduri pentru dezvoltare comunitara ;
Ø Elaborarea unui regulament de organizare si functionare a personalului din administratia
publica;
Ø Incadrarea corecta a personalului pe functii si activitati bine definite, in functie de pregatire
si experienta;
Ø Asigurarea transparentei in functionarea sistemului institutional pentru fiecare angajat;
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Ø Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale a functionarilor publici.
Consolidarea managementului finantelor publice
Ø Aplicarea de masuri concrete si fezabile pentru obtinerea veniturilor proprii, crearea si
mentinerea echilibrului bugetar;
Ø Elaborarea unei strategii pentru obtinerea de fonduri extrabugetare care sa sustina
proiecte/programe de interes local;
ØSprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului ca instrument esential al economiei de piata;
Ø Aplicarea unui management financiar riguros care sa permita un control strict si eficient
asupra executarii bugetului;
Ø Planificarea eficienta a cheltuielilor si veniturilor;
Ø Aplicarea de masuri concrete de control asupra cheltuielilor publice;
Ø Dezvoltarea unui program pentru administrarea corespunzatoare a banilor publici.
Managementul informatiilor
Ø Racordarea institutiilor, a agentilor economici si a populatiei la sistemele actuale de
comunicare;
Ø Construirea de parteneriate cu agenti privati si implicarea acestora in activitati comerciale in
sfera IT, eventual asigurarea de spatii in caminul cultural pentru infiintarea si derularea de
activitati specifice;
Ø Analizarea nevoilor in domeniul IT si informatizarea serviciilor oferite cetatenilor de catre
primarie (registru agricol, taxe si impozite, evidenta populatiei, etc.);
Ø Coordonarea cu alte activitati a acestui domeniu – infiintarea punctului de informare si
conectarea sa la surse de informare locale, judetene si nationale.
Ø Aducerea informatiei europene si guvernamentale in fata populatiei locale in scopul
fructificarii oportunitatilor legate de integrarea in Uniunea Europeana – accesarea de fonduri
structurale, absorbtia absorbtiei fondurilor comunitare si in special al fondurilor de
dezvoltare agricola – deschidere de noi afaceri, infrastructura rurala, etc.
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1-2
1-5
1-3
1-3

1-3

1-3

Compartiment
cultura, biblioteca
si sport

EDUCATIE SI CULTURA
Durata Responsabili
*

EDUCATIE
Modernizare școala cu clasele I-VIII Bodestii de Jos, comuna Bodești, judetul
Neamt.
Modernizare școala cu clasele I-VIII Bodestii de Sus, comuna Bodești, judetul
Neamt.
Dotarea materiala a scolilor, inlusiv dotari IT
Infiintare after-school in satul Bodeşti
Amenajarea bazei sportive existente
Lucrari de reabilitare a cladirilor scolilor si gradinitelor, inclusiv asigurarea
sistemului modern de utilitati

Activitati propuse

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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Etape pentru
finantarea
proiectului

Ø Programul
I. Realizare SF
Naţional de
II. Obtinere avize
Dezvoltare
III. Analiza situatiei
Rurală 2014actuale si a
2020; Măsura
necesarului în
7: Servicii de
ceea ce priveste
bază şi
dotarea (inclusiv
reînnoirea
IT)
satelor în
IV. Efectuarea unui
zonele rurale;
studiu cu privire
Ø Programul
la necesitatea
Operaţional
spatiilor pentru
Regional
sport, precum si a
2014-2020;
unei analize de
Axa prioritară
cost
10:
V. Pregatire cerere
Îmbunătăţirea
de finantare si
infrastructurii
documentatii
educaţionale;
conexe
Ø - Bugetul local. VI. Programe/campan
ii educationale
privind protectia
mediului

Resurse
disponibile
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Imbogatirea fondului de carte al bibliotecii comunale
Intocmirea de studii de fezabilitate pentru modernizarea caminelor culturale
Stabilirea unui calendar anual al activitatilor culturale pe raza comunei
Bodesti precum si a bugetului corespunzator, identificarea surselor de
finantare, inclusiv private pentru manifestari prilejuite de ziua comunei
Bodesti.

CULTURA
Infiintare O.N.G. la Biserica
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1-2
1-3
1-6

1-2

Compartiment
cultura, biblioteca
si sport

Ø Fonduri locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e – Ministerul
Culturii
Ø Imprumuturi,
Ø POS
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
Ø PNDR
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Identificarea de actori
locali
care
sa
investeasca;
Identificarea agentilor
economici interesati în
construirea
de
parteneriate
pentru
sustinerea activitatilor
culturale
si
cointeresarea acestora
pentru investitii în
infrastructura
I. Pregatire cerere/
documente
specifice
II. Obtinere avize
III. Pregatire cerere
de finantare si
documentatii
conexe
IV. Organizare
programe
culturale
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ASISTENTA SOCIALA
Infiintarea camin pentru batrani si pentru persoane defavorizate
Infiintarea unei cantine sociale
Infiintarea unui centru de urgentă pentru femeile şi copiii afectati de violenta
domestică
Infiintarea unui cabinet pentru asistenta comunitara
Infiintarea unui serviciu de îngrijiri la domiciliu
Elaborare proiect pentru asistarea mamelor singure
Infiintare post de psiholog si personal specializat in vederea consilierii
persoanelor cu probleme

SERVICII MEDICALE
Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea/ modernizarea, dotarea si utilarea
dispensarului uman si a cabinetelor la standarde europene
Achizitionarea unei ambulante
Organizare sesiuni de informare si educare a populatiei referitor la adoptarea
unui mod de viata sanatos

Activitati propuse

2-4
1-2
1-2
1-5

1-4
1-2
2-4

1-4
1-6

2-4

Compartiment
stare civila,
registru agricol si
asistenta sociala

Ø Fonduri locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e – Ministerul
Muncii,
Solidaritatii
Sociale si
familiei
Ø Imprumuturi,
Ø POS
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
Ø PNDR

Compartiment
Ø Fonduri locale,
situatii de urgenta Ø Fonduri
guvernamentale
si gospodarire
– Ministerul
comunala
Sanatatii
Ø Imprumuturi,
Compartiment
Ø PNDR
stare civila,
registru agricol si
asistenta sociala

Resurse
disponibile

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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Durata Responsabili
*
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I. Realizare analiza
sociala
II. Elaborarea unui
plan de servicii
sociale
III. Realizare
expertiza tehnica
IV. Pregatire SF
V. Obtinere avize
VI. Pregatire cerere
de finantare

I. Efectuarea unui
studiu local
pentru
identificarea
directiilor de
dezvoltare a
asistentei
medicale
II. Pregatire SF
III. Obtinere avize
IV. Pregatire cerere
de finantare

Etape pentru
finantarea
proiectului
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1-2

Modernizare retea stradala Bodesti - strada Biserica – Obor, comuna Bodesti,
judetul Neamt
Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul Neamt

1-6

Reabilitarea drumurilor de exploatare agricola pe toata raza comunei

1-5
2-4

Extinderea retelei de apa - canalizare

Modernizarea retelei electrice de distributie a energiei

MANAGEMENTUL DESEURILOR

Introducerea retelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor energetice ale 3-5
populatiei si institutiilor.
Campanii de constientizare a cetatenilor privind racordarea la reteaua edilitara
1-2

Valorificarea resurselor energetice regenerabile (vânt, soare, biomasa)

1- 3

Extindere retea de alimentare cu apa in satul Corni, comuna Bodesti, judetul
Neamt
Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, comuna Bodesti

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA

1-2

1-3

1-3

Construire pod peste raul Cracau in sat Oslobeni, zona Biserica, comuna
Bodesti, judetul Neamt
Instalarea in zona drumurilor comunale si judetene a marcajelor si
indicatoarelor de semnalizare rutiera;
Realizarea de refugii pentru calatori

1-3

1-2

Durata
*

INFRASTRUCTURA

Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul Neamt

INFRASTRUCTURA DE DRUMURI

Activitati propuse
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Compartiment
urbanism si
amenajarea
teritoriului

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Compartiment
urbanism si
amenajarea
teritoriului

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Responsabili

Etape pentru
finantarea
proiectului

Ø Fonduri
I.Realizare SF
locale,
II.Obtinere avize
Ø Fonduri
III. Pregatire cerere de
guvernamental
finantare si
e,
documentatii
Ø Împrumuturi
conexe
Ø POS Mediu,
Ø PNDR 20142020
Submasura 7.2

I.Realizare SF
Ø Fonduri locale;
II.Obtinere avize
Ø Fonduri
guvernamental III. Pregatire cerere de
finantare si
e
documentatii
Ø Împrumuturi
conexe
Ø POS Mediu
Ø PNDR 20142020
Submasura 7.2

Resurse
disponibile

Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt
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2-7
2-7
1-3
2-7
1-4
1-3
1-3

Înfiintare centru de predare a produselor din carne si lapte – domeniul
zootehnie
Înfiintarea de puncte de colectare a laptelui

Infiintare fabrici de conserve, compoturi, gemuri

Reabilitare pasuni si fanete

Înfiintare sectii de reparatii maşini agricole

Sprijin in deschiderii de afaceri in agricultura de catre intreprinzatori (sprijinul
se poate face prin asigurarea de consultanta gratuita)

1-3

1-3

Durata
*

Ameliorarea terenurilor degradate din comuna

Amenajare albie raul Cracau zona Oslobeni si Bodestii de Jos, comuna Bodesti
judetul Neamt

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

Activitati propuse

1-2

1-3

ECONOMIE

Construire platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a
deseurilor menajere, comuna Bodesti, judetul Neamt
Organizare sesiuni de informare si educare a populatiei cu privire la necesitatea
si modul de gestionare a deseurilor menajere solide post-utilizare
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Ø Fonduri
locale,
Ø Fonduri
guvernament
ale,
Ø POS Mediu
Ø PNDR 20142020
Submasura
7.2

Ø
Compartiment
stare civila,
registru agricol si Ø
asistenta sociala Ø

Etape pentru
finantarea
proiectului

Investitii în
derulare.
Comuna Bodeşti
este inclusa in
proiectul ”Sistem de
Management
Integrat al
Deseurilor in
Judetul Neamt”SMID

I. Asigurarea de
Fonduri
locale,
consultanta
agricola de
Fonduri
specialitate
guvernamental
e – ANIMMC II. Organizarea de
Fonduri
întalniri de
informare
private
III. Sprijinirea
Imprumuturi
persoanelor fizice
PNDR
si juridice care
pregatesc proiecte
sa obtina avizele
necesare
IV. Obtinere avize
V. Pregatire cerere
de finantare

Resurse
disponibile

Ø
Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
Ø
comunala

Responsabili

Compartiment
urbanism si
amenajarea
teritoriului

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala
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1-3
1-3

Construirea unor fabrici de prelucrare a laptelui

Construirea de brutarii si alte fabrici de panificatie

1-3

Infiintarea unor spatii comerciale de alimentatie publica de tip

cizmarie; croitorie, sectii pentru reparatii utilaje agricole

Infiintare unitati reparatii electrocasnice si electronice; frizerie – coafor;

1-5

1-2

Infiintare punct bancar

SUPERMARKET

1-2

Infiintare cabinet servicii juridice si notariale

SERVICII

Informarea comerciantilor cu privire la conditiile de comercializare a
1-2
produselor alimentare
Identificarea de comercianti doritori sa investeasca; contactarea lor si 1-2
elaborarea contractelor

1-3

1-3

Lucrari de impadurire si amenajarea de perdele forestiere atat pe suprafetele
forestiere aflate in proprietate privata cat si de stat
Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapida pentru valorificare
energetica
INDUSTRIE, COMERT
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Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Compartiment
contabilitate,finan
ciar, impozite si
taxe locale

Ø Fonduri
locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e– ANIMMC
Ø Fonduri
private
Ø Imprumuturi
Ø POS
Dezvoltarea
Resurselor
Umane – axa
5, DMI 5.2
Ø PNDR

Compartiment
Ø Fonduri locale,
contabilitate,finan Ø Fonduri
ciar, impozite si
guvernamentale
taxe locale
– ANIMMC
Ø Fonduri private
Ø Imprumuturi,
Ø POS
Dezvoltarea
Resurselor
Umane – axa 5,
DMI 5.2
Ø PNDR
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I. Servicii de
consultanta în
domeniu,
inclusiv pentru
accesarea de
fonduri
europene
II. Organizarea de
întalniri de
informare

I. Asigurarea de
consultanta de
specialitate
II. Organizarea de
întalniri de
informare
III. Obtinere avize
IV. Pregatire cerere
de finantare
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1-2

Implicarea în amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui
parteneriat public-privat

privitoare la penalizari

Stabilirea unui regulament de amenajare a curtilor private, cu reglementari

1-2

3-5

Realizarea unor spatii verzi si amenajarea de trotuare in fata locuintelor de-a

lungul drumurilor de acces in comuna (alei pietonale)

3-5

Durata
*

Amenajarea / reabilitarea de spatii de joaca pentru copii la gradinite.

SPATII VERZI

Activitati propuse

1-3

Identificarea potentialilor investitori în turism/agroturism

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Compartiment
urbanism si
amenajarea
teritoriului

Responsabili

Ø Fonduri locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e,
Ø Fonduri
private,
Ø Imprumuturi,
Ø POS Mediu
Ø PNDR
Ø AFM

Resurse
disponibile

Ø Fonduri
locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e
Ø Fonduri
private
Ø Imprumuturi
Ø PNDR
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Compartiment
contabilitate,finan
ciar, impozite si
taxe locale

PROTECTIA MEDIULUI

1-3

Modernizarea infrastructurii

TURISM
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I.Consultarea
populatiei cu privire
la locatiile spatiilor
de joaca si de
agrement
II.Campanii de
educare a populatiei
III. Analize si studii
privind solutiile
tehnice de realizare

Etape pentru
finantarea
proiectului

I. Servicii de
consultanta în
domeniu, inclusiv
pentru accesarea
de fonduri
europene
II. Organizarea de
întalniri de
informare
III. Sprijinirea
întreprinzatorilor
privati în
deschiderea de
afaceri în
domeniu –
pensiuni turistice,
etc.
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2-4

Lucrari de intretinere a pasunilor

2-5

2-4

Reconstructia ecologică a zonelor degradate

AMENAJAREA PASUNILOR SI ISLAZURILOR COMUNALE

2-4

Reparatii canale desecare Mehedicnu si Pavaloaia

Lucrari de amenajare a albiilor apelor si de regularizare in zonele afectate sau 1-4
cu risc de a fi afectate
Construire canale de scurgere si coletare ape + drum cantorie
1-3

Introducerea unui sistem de management a deseurilor animale.

poluării în zonă.

Înfiintarea şi dotarea unui punct pentru monitorizare a evolutiei situatiei 1-2

COMBATEREA POLUARII AERULUI, SOLULUI SI APELOR
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Compartiment
stare civila,

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Compartiment
stare civila,
registru agricol si
asistenta sociala

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Ø Fonduri
locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e,
Ø Fonduri
private,

Ø Fonduri
locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e
Ø Imprumuturi
Ø POS Mediu
Ø PNDR
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I. Analize si studii
privind solutiile
tehnice de
realizare a
investitiei
II. Realizare SF și
analize de cost

I. Analize si studii
privind solutiile
tehnice de
realizare a
investitiei
II. Realizare SF și
analize de cost
III. Obtinere avize
IV. Pregatire cerere
de finantare si
documentatii
conexe
V. Activitati de
informare si de
educare a
populatiei

a investitiei
IV.Realizare SF și
analize de cost
V.Obtinere avize
VI.Pregatire cerere de
finantare si
documentatii
conexe
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mobilier; 1 masina serviciu primarie; utilaje constructii: autogreder, 1

a problemelor care apar. Dotari materiale necesare: 10 calculatoare, 2 xerox;

conditii corespunzatoare si care sa contribuie la scurtarea timpului de rezolvare

permita mentinerea inregistrarilor (de taxe si impozite, de terenuri, etc.) in

surselor de finantare

lucrari de investitii si exploatare a patrimoniului comunei – identificarea

Programe de constituire si dezvoltare a bazei de utilaje si echipamente pentru

finantare

interventii în cazuri de forta majora – identificarea surselor potentiale de

Programe de constituire si dezvoltare a bazei de utilaje si echipamente pentru

3-7

3-7

2-5

Dotare la standarde corespunzatoare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor

oferite populatiei, inclusiv cu echipamente IT de ultima generatie care sa

2-4

Dotare mobilier, centrala termica proprie

Durata
*
2-4

buldoexcavator, 1 buldozer cu senile; 1 utilaj dezapezire

registru agricol si
asistenta sociala

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Responsabili

Etape pentru
finantarea proiectului

Ø Fonduri
I. Pregatire SF
locale,
II. Obtinere avize
Ø Fonduri
III. Pregatire cerere de
guvernamental
finantare
e
Ø Imprumuturi
Ø PNDR
Ø PO
Dezvoltarea
capacitatii
administrative
– axa 1

Resurse
disponibile

Ø Imprumuturi
Ø POS Mediu
Ø PNDR –
masura 322
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Extindere si modernizare sediu Primarie comuna Bodesti

INFRASTRUCTURA

Activitati propuse
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1-3

1-2

1-7

Achizitionarea programelor informatice

1-2

Racordarea institutiilor, a agentilor economici si a populatiei la sistemele 1-2
actuale de comunicare
Pregatirea personalului propriu al primariei pentru utilizarea programelor 1-2
informatice
Completarea dotarilor IT
1-2

MANAGEMENTUL INFORMATIILOR

modernizarii administratiei locale

Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finantari din fondurile destinate

private pentru dezvoltarea comunitatii

Identificarea potentialilor investitori si construirea de parteneriate public

PARTENERIATE PUBLIC-PRIVATE

executarea sarcinilor de serviciu

cresterea autonomiei in administratia publica locala si cu exigentele pentru

personalului din administratia publica in corelatie cu exigentele impuse de

Organizare/participare la programe de formare profesionala continua a

RESURSE UMANE

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Compartiment
situatii de urgenta
si gospodarire
comunala

Analiza nevoilor de
formare ale
angajatilor Pregatire
cerere de finantare si
documentatie
conexa

Ø Fonduri locale,
Ø Fonduri
guvernamental
e – Ministerul
Educatiei si
Cercetarii
Ø Imprumuturi,
Ø POS

I. Analiza nevoilor
pentru
implementarea
programelor IT
II. Analiza nevoilor
de formare ale
angajatilor
III. Pregatire cerere de

Ø Fonduri locale,
I. Pregatire SF
guvernamentale
II. Obtinere avize
Ø Imprumuturi
III. Pregatire cerere de
Ø PNDR
finantare
Ø PO Dezvoltarea
capacitatii
administrative
– axa 1

Ø Fonduri
locale,
guvernamental
e
Ø Imprumuturi
Ø POS
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
Ø PO
Dezvoltarea
capacitatii
administrative
– axa 1
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Dezvoltarea
Resurselor
Umane
Ø PNDR
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CAP. 7. SURSE DE FINANTARE SI PORTOFOLIU DE PROIECTE
PENTRU PERIOADA 2014 – 2020
Finanţarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a comunei Bodești poate
avea drept sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau
fondurile rambursabile (din categoria creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă
posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care sau dovedit a fi soluţia potrivită
pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale prezintă avantaje şi
dezavantaje.
7.1

Surse de finanţare nerambursabilă

Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeană acţionează pentru realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea
Programelor Operaţionale, pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în
scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a
statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităţilor dintre regiuni. Ele nu
acţionează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuţii din partea statelor member implicate.
Ele sunt cofinanţate în principal din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii
este necesară şi contribuţia financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.
Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri Structurale sunt Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), la care
se adaugă Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European
pentru Pescuit (FEP), ca acţiuni complementare. Aceste instrumente sunt aplicate prin intermediul
programelor operaţionale şi sectoriale disponibile pentru o anumită perioadă de programare.
Perioada de programare curentă este 2014-2020.
În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt de aproximativ 22,4 miliarde € în
cadrul politicii de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de coeziune), la care se adaugă încă 106 milioane
€ din Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare identică din
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FSE). Fondurile allocate pentru dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi suplimentate
cu 8 miliarde € din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea pentru
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) se ridică la aproximativ 168 milioane €.
Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susţine crearea
de locuri de muncă, ajută oamenii să obţină locuri de muncă mai bune și asigură oportunităţi
profesionale mai echitabile pentru toţi cetăţenii UE. Fondul funcţionează prin investiţii în capitalul
uman al Europei – angajaţii, tinerii și toţi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Finanţarea FSE
de 10 miliarde EUR pe an îmbunătăţește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în
special pentru cei cărora le este dificil să își găsească de lucru.
FSE finanţează următoarele priorităţi:
Ø adaptabilitatea angajaţilor, prin formarea de competenţe noi, și a întreprinderilor, prin
adoptarea unor metode noi de lucru;
Ø sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziţia de la școală pe piaţa muncii
sau asigurându-le formare profesională celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, pentru a le
îmbunătăţi perspectivele de angajare;
Ø formarea vocaţională și învăţarea pe tot parcursul vieţii în vederea dobândirii de noi
competenţe;
Ø sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obţinerea unui loc de muncă.
FSE în România finanţează două programe operaţionale:
Ø Programul Operaţional dedicat capitalului uman
Ø Programul Operaţional dedicat capacităţiiadministrative.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între
regiunile acesteia. FEDR îşi concentrează investiţiile asupra mai multor domenii prioritare cheie.
Această abordare este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:
Ø Inovare şi cercetare
Ø Agenda digitală;
Ø Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
Ø Economie cu emisii reduse de carbon.
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În România, în perioada 2014-2020, FEDR finanţează proiecte în valoare totală de
10.726.080.699 Euro, în cadrul Programelor operaţionale şi axelor prioritare aferente acestora:
Ø Programul Operaţional dedicat infrastructurii de anvergură este finanţat din FEDR, cu suma
totală de 2.483.527.507 €;
Ø Programul Operaţional dedicate competitivităţii este finanţat din FEDR, cu suma totală de
1.329.787.234 €;
Ø Programul Operaţional dedicat asistenţei tehnice este finanţat din FEDR, cu suma totală de
212.765.960 €;
Ø Programul Operaţional regional este finanţat din FEDR, cu suma de 6.700.000.000 €.
FEDR finanţează şi o serie de programe de cooperare transfrontalieră, la unele dintre acestea
putând aplica şi comuna Miroslava:
Ø Romania-Ucraina
Ø Romania-Moldova
Programul de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 2014-2020 va beneficia de o
alocare financiară de 215.745.513 euro din fonduri FEDR (258.504.125 euro buget total).
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de
finanţare din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale
politicii de dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor agricole,
forestiere și agroalimentare; susţinerea protecţiei mediului natural; susţinerea economiilor rurale;
asigurarea calităţii vieţii în zonele rurale.
FEADR dispune de un buget în valoare de 96,4 miliarde de euro, care este distribuit în
statele membre prin intermediul a 94 de Programe de dezvoltare rurală (PDR) diferite. La nivelul
Uniunii, FEADR este supervizat de către Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală a
Comisiei Europene.
Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în baza a două documente-cheie: Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 şi Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare
Rurală.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 susţine dezvoltarea
strategică a spaţiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:
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Ø Restructurarea şi creşterea viabilităţiiexploataţiilor agricole;
Ø Gestionarea durabilă a resurselor naturale șicombaterea schimbărilor climatice;
Ø Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale;
Bugetul total disponibil pentru finanţările prin PNDR 2014-2020 este de 8.015.663.402 €.
Priorităţi ale UE stabilite în cadrul Regulamentului de dezvoltare rurală (1305/2013):
Ø Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele
rurale (P1);
Ø Creșterea viabilităţii exploataţiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a
pădurilor (P2);
Ø Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură (P3);
Ø Refacerea, conservarea și consolidarea, ecosistemelor care sunt legate de agricultură și
silvicultură (P4);
Ø Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și
silvic (P5);
Ø Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale
(P6).
Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs naţional brut (PNB) pe cap de
locuitor de mai puţin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferenţele dintre nivelurile de
dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susţine acţiuni în cadrul
obiectivului „Convergenţă” şi se află sub incidenţa aceloraşi reguli de programare, de gestionare şi
de control ca în cazul FSE şi FEDR.
Fondul de Coeziune finanţează acţiuni care fac parte din următoarele domenii:
Ø reţele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite
de Uniunea Europeană;
Ø mediu.
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În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în 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 intermodalităţii, consolidarea transporturilor publice etc.
În România, în perioada 2014-2020, FC va finanţa proiecte în cadrul Programului
Operaţional dedicate infrastructurii de anvergură finanţat din FC, cu suma de 6.934.996.977 Euro.
Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente
documentaţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este
necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre
care şi TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul
programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al
surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru
administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este de doar 2% (pentru majoritatea
programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile
comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare
Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru
rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 (cu
modificările și completările ulterioare) care reglementează parteneriatul public-privat este privită
drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.
La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip
public-privat în diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea
externaliza o serie de servicii şi activităţi publice, partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri,
cât şi sectorul nonprofit.
Creditarea
Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă, de obţinere a
finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un
anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de
incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate
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reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o
organizaţie cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru
atragerea de fonduri nerambursabile.
Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile care pot fi
contractate de administraţiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general
consolidat. Conform Hotărârii nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor
2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general
consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă
de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. De asemenea, pentru încadrarea în
nivelul annual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi
2015.
Legislaţia naţională, care plafonează tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi,
precum şi gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă creditelor contractate pentru
cofinanţarea proiectelor europene.
Programe Nationale finantate de la bugetul de stat
Buget local

7.2 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014-2020
Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 6 de ani.
Prioritizarea proiectelor este in sarcina Consiliului Local si va tine cont de:
Ø Nevoile reale ale comunitatii locale,
Ø 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)
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Ø Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila a municipiului si sa contribuie la
obiectivul general al acesteia
Ø Resursele disponibile.

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PE TERMEN MEDIU SI LUNG 2014 - 2020
Portofoliul de proiecte pe termen mediu si lung a fost structurat astfel:
DOMENIUL STRATEGIC

PROPUNERI DE PROIECTE

Obiectiv Prioritar

Proiecte

1. EDUCATIE SI CULTURA
OP.1.1

Reabilitarea

si Proiect 1: Modernizare școala cu clasele I-VIII

modernizarea infrastructurii de Bodestii de Jos, comuna Bodești, judetul Neamt.
Proiect 2: Modernizare școala cu clasele I-VIII

educatie

Bodestii de Sus, comuna Bodești, judetul Neamt.
Proiect 3: Dotarea materiala a scolilor, inlusiv dotari IT
Proiect 4: Infiintare after-school in satul Bodeşti
Proiect 5: Amenajarea bazei sportive existente Proiect
6: Lucrari

de reabilitare a cladirilor scolilor si

gradinitelor, inclusiv asigurarea sistemului modern de
utilitati
OP.1.2

Reabilitarea

si Proiect 1: Intocmirea de studii de fezabilitate pentru

modernizarea infrastructurii de modernizarea caminelor culturale
cultura

Proiect 2: Imbogatirea fondului de carte al bibliotecii
comunale
Proiect 3: Infiintare ONG la Biserica
Proiect 4: Stabilirea
activitatilor

unui

culturale pe

calendar
raza

anual

al

comunei Bodesti

precum si a bugetului corespunzator, identificarea
surselor

de

finantare,

inclusiv

private

pentru

manifestari prilejuite de ziua comunei Bodesti.
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2. SERVICII MEDICALE SI ASISTENTA SOCIALA
OP.2.1

Imbunatatirea

calitatii Proiect 1: Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea/
modernizarea, dotarea si utilarea dispensarului uman si

servciilor medicale

a cabinetelor la standarde europene
Proiect 2: Achizitionarea unei ambulante
Proiect 3: Organizare sesiuni de informare si educare a
populatiei referitor la adoptarea unui mod de viata
sanatos
OP.2.2

Imbunatatirea

si Proiect 1: Infiintarea camin pentru batrani si pentru

dezvoltarea serviciilor de asistenta persoane defavorizate
sociala

Proiect 2: Infiintarea unei cantine sociale
Proiect 3: Infiintarea unui centru de urgentă pentru
femeile şi copiii afectati de violenta domestică
Proiect 4: Infiintarea unui cabinet pentru asistenta
comunitara
Proiect 5: Infiintarea unui serviciu de îngrijiri la
domiciliu
Proiect 6: Elaborare proiect pentru asistarea mamelor
singure
Proiect 7: Infiintare post de psiholog si personal
specializat in vederea consilierii persoanelor cu
probleme

3. INFRASTRUCTURA
OP.3.1 Modernizarea

Proiect 1: Modernizare drumuri locale in comuna

infrastructurii de transport rutier

Bodesti, judetul Neamt
Proiect 2: Modernizare retea stradala Bodesti - strada
Biserica – Obor, comuna Bodesti, judetul Neamt
Proiect 3: Modernizare drumuri locale in comuna
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Bodesti, judetul Neamt
Proiect 4: Instalarea in zona drumurilor comunale si
judetene a marcajelor si indicatoarelor de semnalizare
rutiera;
Proiect 5: Realizarea a unor refugii pentru calatori
Proiect 6: Reabilitarea drumurilor de exploatare
agricola pe toata raza comunei
OP.3.2 Introducerea si extinderea Proiect 1: Infiintare retea de canalizare si statie de
retelelor de utilitati

epurare ape uzate, comuna Bodesti
Proiect 2: Extinderea retelei de apa - canalizare
Proiect 3: Modernizarea retelei electrice de distributie
a energiei
Proiect

4:Valorificarea

resurselor

energetice

regenerabile (vânt, soare, biomasa)
Proiect 5: Introducerea retelei de gaz metan, pentru
acoperirea nevoilor energetice ale populatiei si
institutiilor.
Proiect 6: Campanii de constientizare a cetatenilor cu
privire la racordarea la reteaua edilitara.
OP.3.3 Gestionarea integrata a Proiect 1: Crearea infrastructurii locale de colectare si
deseurilor

depozitare intermediara a deseurilor.

4. ECONOMIE, INDUSTRIE, TURISM
OP.4.1 Agricultura si silvicultura

Proiect 1: Amenajare albie raul Cracau zona Oslobeni
si Bodestii de Jos, comuna Bodesti judetul Neamt
Proiect 2: Ameliorarea terenurilor degradate din
comuna
Proiect 3: Înfiintare centru de predare a produselor din
carne si lapte – domeniul zootehnie
Proiect 4: Infiintarea de puncte de colectare a laptelui.
Proiect 5: Infiintare fabrici de conserve, compoturi,
gemuri

125

SC HYDRO
PROJECT&CONSULTING SRL
Str. Decebal, nr. 28, Iasi
Reg. Com.: J22/486/2014
CIF: RO - 32937883

Strategia de Dezvoltare EconomicoSociala Durabila 2014-2020
Beneficiar: Comuna Bodesti, jud. Neamt

Proiect 6: Reabilitare pasuni si fanete
Proiect 7: Infiintare sectii de reparatii masini agricole.
Proiect 8: Sprijin in deschiderii de afaceri in
agricultura de catre intreprinzatori (sprijinul se poate
face prin asigurarea de consultanta gratuita)
Proiect 9: Lucrari de impadurire si amenajarea de
perdele forestiere atat pe suprafetele forestiere aflate in
proprietate privata cat si de stat
Proiect 10: Realizarea unor culturi de specii silvice cu
creştere rapida pentru valorificare energetica
OP.4.2. Stimularea și incurajarea Proiect 1: Construirea unor fabrici de prelucrare a
dezvoltării
agricole

activitătilor

non- laptelui
Proiect 2: Construirea de brutarii si alte fabrici de
panificatie
Proiect 3: Infiintare fabrica de conserve, compoturi,
gemuri
Proiect 4: Campanii pentru promovarea unei politici de
asociere a intreprinzătorilor locali si atrasi pentru
dezvoltarea unor activităti economice in domeniul
serviciilor.
Proiect 5: Infiintare cabinet servicii juridice si notariale
Proiect 6: Infiintare punct bancar
Proiect 7: Infiintarea unor spatii comerciale de
alimentatie publica de tip SUPERMARKET
Proiect 8: Infiintare unitati reparatii electrocasnice si
electronice; frizerie – coafor; cizmarie; croitorie, sectii
pentru reparatii utilaje agricole
Proiect 9: Punct de informare a populatiei cu privire la
legislatia europeana
Proiect 10: Sprijinirea intreprinzătorilor prin inchiriere
de spatii la preturi atractive pentru infiintarea a diverse
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puncte locale absolut necesare: service reparatii
electrice, reparatii auto, frizerie-coafor, cizmarie,
croitorie, notariat, avocatură, servicii bancare, etc.
OP.4.3 Valorificarea potentialului Proiect 1: Modernizarea infrastructurii
Proiect 2: Identificarea

turistic

potentialilor investitori în

turism/agroturism
Proiect 3: Implicarea în amenajarea unei zone de
agrement prin construirea unui parteneriat public-privat
5. PROTECTIA MEDIULUI
OP.5.1 Amenajare spatii verzi

Proiect 1: Amenajarea / reabilitarea de spatii de joaca
pentru copii la gradinite.
Proiect 2: Realizarea unor spatii verzi si amenajarea de
trotuare in fata locuintelor de-a lungul drumurilor de
acces in comuna (alei pietonale)

OP.5.2

Combaterea

poluarii Proiect 1: Infiintarea si dotarea unui punct pentru

aerului, solului si apelor

monitorizare a evolutiei situatiei poluării in zonă.
Proiect 2: Introducerea unui sistem de management a
deseurilor animale.
Proiect 3: Lucrari de amenajare a albiilor apelor si de
regularizare in zonele afectate sau cu risc de a fi
afectate
Proiect 4 : Construire canale de scurgere si coletare
ape + drum cantorie
Proiect 5 : Reparatii canale desecare Mehedicnu si
Pavaloaia
Proiect 6: Reconstructia ecologică a zonelor degradate.

OP.5.3 Amenajarea pasunilor si Proiect 1: Efectuarea de lucrări de intretinere a
islazurilor comunale

păsunilor

6. ADMINISTRATIE LOCALA
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Proiect 1: Extindere si modernizare sediu Primarie
comuna Bodesti
Proiect 2: Dotare la standarde corespunzatoare pentru
imbunatatirea calitatii serviciilor oferite populatiei,
inclusiv cu echipamente IT
Proiect 3: Programe de constituire si dezvoltare a bazei
de utilaje si echipamente pentru interventii in cazuri de
forta majora – identificarea surselor potentiale de
finantare
Proiect 4: Programe de constituire si dezvoltare a bazei
de utilaje si echipamente pentru lucrari de investitii si
exploatare a patrimoniului comunei – identificarea
surselor de finantare

OP.6.2. Dezvoltare RU

Proiect 1: 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
si cu exigentele pentru executarea sarcinilor de serviciu

OP.6.3.

Parteneriate

private

public- Proiect 1: Construirea de parteneriate public private
pentru dezvoltarea comunitatii
Proiect 2: Elaborarea de propuneri de proiecte pentru
finantari

din

fondurile

destinate

modernizarii

administratiei locale
OP.6.4.Managementul

Proiect

1:

Racordarea

institutiilor,

a

agentilor

informatiilor

economici si a populatiei la sistemele actuale de
comunicare
Proiect 2: Achizitionare echipamente IT si programe
informatice specifice
Proiect 3: Pregatirea personalului propriu al primariei
pentru utilizarea programelor informatice
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CAP. 8. COORDONARE, IMPLEMENTARE, MONITORIZARE SI
EVALUARE
8.1 Coordonare
Coordonarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila va fi
asumata si asigurata de Consiliul Local al comunei Bodești, prin intermediul structurilor existente
sau nou create, de ex: Biroul de Integrare Europeana si a funcționarilor publici specializați,
desemnați in acest sens.
Responsabilitatile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locala vizeaza:
Ø Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei;
Ø Desfasurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin in implementarea Strategiei;
Ø Asigurarea resurselor tehnice si administrative necesare bunei implementari a Strategiei;
Ø Coordonarea si gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitațile care conduc la
implementarea Strategiei;
Ø Asigurarea unui management eficient si corect in implementarea strategiei, inclusiv a
gestionarii financiare corecte a fondurilor alocate implementarii actiunilor asumate;
Ø Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact si rezultat a obiectivelor, directiilor si
actiunilor de dezvoltare;
Ø Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei si stabilirea eventualelor revizuiri
periodice;
Ø Raportarea activitaților de implementare si de revizuire perioadica.
8.2 Implementare
Implementarea Strategiei de dezvoltare locala este un proces complex care, pe langa oferirea
unor directii de dezvoltare in cadrul documentului strategic, presupune si o implementare eficienta a
masurilor si actiunilor propuse.
Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
I.

Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila a comunei Bodești,
pentru perioada 2014-2020, in vederea avizarii Consiliului Local, in sedinta publica.
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Astfel documentul devine oficial iar prioritatile prevazute de acesta deveni prioritatile
comunitatii locale.
II.

Strategia de dezvoltare va fi adusa la cunostinta tuturor institutiilor publice,
organizatiilor si a reprezentantilor mediului de afaceri local.

III.

Punerea in aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de instrumente de
implementare care sa faciliteze atingerea viziunii si obiectivelor de dezvoltare ale
Strategiei.
Planul de actiuni este o prezentare structurata a tuturor actiunilor si proiectelor propuse de

prezenta Strategie.
Dezvoltarea socio-economica a comunei presupune implicarea si colaborarea tuturor
componentelor sferei sociale si economice locale, fie ca e vorba de institutii ale statului, fie ca
vorbim de unitati economice sau chiar de locuitorii comunei.
Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care sa-si aduca contributia la
implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local ci
si pentru entitatile cuprinse in parteneriat. Atributiile si responsabilitatile partenerului referitor la
implementarea activitatilor prevazute vor fi stabilite cu precizie inca de la inceputul colaborarii.
Asumarea responsabilitatilor de implementare, de catre Consiliul local Bodești.
8.3 Monitorizarea si evaluarea implementarii
Monitorizarea implementării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a comunei Bodești are
drept scop atât aprecierea gradului de realizare al proiectelor propuse în document, per ansamblu,
cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări ale obiectivelor, ţintelor, planurilor de
măsuri şi acţiuni.
Monitorizarea reprezintă un procesul continuu de culegere a informaţiilor relevante despre
modul de implementare a Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a comunei Miroslava, în timp ce
evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării pentru a
stabili dacă strategia şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa scontată: şi-a îndeplinit viziunea şi obiectivele
strategice şi specifice menţionate.
Monitorizarea si evaluarea sunt procese corelate si interdependente.
Monitorizarea este procesul de colectare periodica si analiza a informatiei cu scopul de
fundamenta procesul de luare a deciziei de catre cei abilitati, asigurand transparenta in luarea
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deciziei si furnizand o baza pentru viitoarele actiuni de evaluare. In elaborarea evaluarilor este
necesara utilizarea informatiilor relevante colectate in urma activitatii de monitorizare.
Monitorizarea implementarii strategiei este in principiu o practica formala putin cunoscuta si
asumata in mediul institutional public. Aceasta presupune resurse considerabile alocate (sisteme de
colectare, prelucrare si raportare) si o pregatire specifica (definirea indicatorilor cantitativi si
calitativi, corelat cu potentialele surse de colectare/ producere a acestora).
Monitorizarea implementarii strategiei are ca scop realizarea obiectivelor stabilite in
contextul actiunilor propuse, a resurselor umane, materiale si 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
aparea pe parcursul implementarii, fie ca vorbim de situatii de criza sau situatii de forta majora,
reactii negative sau neasteptate din partea participantilor la strategie sau proiect, etc.. Monitorizarea
implementarii trebuie sa includa un plan de revizuire bine pus la punct, prin care sa se asigure cele
mai eficiente si rationale solutii de remediere care sa restabileasca cursul initial de implementare a
Strategiei si, astfel, sa se asigure realizarea impactului asteptat.
Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei si pentru a-i putea analiza performanta
in raport cu scopurile stabilite se va utiliza urmatorul set de indicatori:
Ø Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de planificare, de a respecta
termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor;
Ø Indicatori de performanta care vor ajuta la evaluarea impactului real al Strategiei la nicel
economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea masura atingerea
rezultatelor implementarii.
In functie de obiectivele strategiei, indicatorii de performanta se pot referi la:
Ø Gradul de saracie
Ø Calitatea aerului si a apei
Ø Cresterea si diversificarea fortei de munca
Ø Cresterea veniturilor
Ø Cuantumul investitiilor directe straine
Ø Transparenta administratiei publice locale
Ø Gradul de satisfactie si de incredere fata de administratia publica locala exprimata de
locuitori si alti actori locali importanti
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Exemple de indicatori de monitorizare si evaluare:
Ø Cuantumul veniturilor pe gospodarie
Ø Rata de ocupare a fortei de munca active
Ø Rata somajului
Ø Drumuri modernizate (%)
Ø Gradul de conectare la sistemul public de canalizare
Ø Gradul de conectare la reteaua de distributie a apei potabile
Ø Gradul de conectare la reteaua de distributie a gazului natural
Ø Suprafata spatiilor verzi intravilane pe cap de locuitor
Ø Rata de crestere / descrestere a numarului de intreprinderi
Ø Rata de crestere/ descrestere a capacitatii de cazare turistica existenta
Strategia va fi monitorizata si prin intermediul unor rapoarte semestriale/anuale intocmite de
catre Biroul de Integrare Europena din cadrul primariei.
Strategia va fi evaluata anual prin intermediul:
Ø rapoartelor de monitorizare;
Ø raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliti;
Ø organizarea de intalniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, reprezentanti ai
beneficiarilor si ai comunitatii, unde vor fi comunicate si evaluate rezultatele implementarii
Planului de Actiune.
Evaluarea se va efectua in trei etape:
I. Evaluarea initiala (inaintea inceperii actiunii) prin care se evalueaza impactul potential al
actiunii si 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 si 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 si activitatea de monitorizare
a Strategiei, din cadrul Biroului de Integrare Europeana.
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Activitatea de evaluare se concretizeaza intr-un raport de evaluare care va contine situatia
indicatorilor de evaluare. In functie de aceste rapoarte, se vor lua deciziile privind eventuale
modificari sau actualizari ale prevederilor Strategiei.

INDICATORI DE MONITORIZARE SI EVALUARE
Obiectiv Prioritar

Indicatori

1. EDUCATIE SI CULTURA
OP.1.1.

Reabilitarea

si

Ø Numar scoli reabilitate si dotate

modernizarea infrastructurii de

Ø Numar gradinite construite

educatie

Ø Numar laboratoare scoli dotate
Ø After school infiintat
Ø Numar sali de sport construite

OP.1.2.

Reabilitarea

si

modernizarea infrastructurii de

Ø ONG infiintat
Ø Fondul de carte al bibliotecii comunale imbunatatit
Ø Numărul de abonaţi ai Bibliotecii Publice

cultura

2. SERVICII MEDICALE SI ASISTENTA SOCIALA
OP.2.1.

Imbunatatirea

calitatii

Ø Dispensar si cabinet medical reabilitate, dotate si

servciilor medicale

utilate la standarde europene
Ø Ambulanta achizitionata
Ø Numar sesiuni de informare organizate
Ø Incidenţa bolilor frecvente
Ø

OP.2.2. Imbunatatirea si dezvoltarea
serviciilor de asistenta sociala

Ø Camin

pentru

batrani

si

pentru

persoane

defavorizate infiintat
Ø Cantina sociala infiintata
Ø Centru de urgenta pentru femeile si copii afectati
de violenta domestica infiintat
Ø Cabinet de asistenta comunitara infiintat
Ø Serviciu de ingrijire la domiciliu infiintat
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Ø Proiect pentru asistarea mamelor singure elaborat
Ø Post de psiholog infiintat
3. INFRASTRUCTURA
OP.3.1.Modernizarea

Ø Km drumuri comunale modernizate

infrastructurii de transport rutier

Ø Numar poduri construite
Ø Km drumuri comunale asfaltate
Ø Numar trotuare construite
Ø Numar piste biciclisti, rampe de acces persoane
handicap
Ø Numarul santurilor si a rigolelor de scurgere,
podetelor refacute
Ø Numar refugii calatori amenajate
Ø Numar parcari amenajate
Ø Km drumuri exploatare agricola reabilitate

OP.3.2. Introducerea si extinderea

Ø Km de retea apa potabila – canalizare infiintata

retelelor de utilitati

Ø Km retea de apa – canalizare extinsa
Ø Numar statii de epurare construite
Ø Km retea electrica modernizata
Ø Km retea de gaz metan realizata
Ø Numar de gospodarii racordate la reteaua de gaz
metan
Ø Numar gospodarii racordate la reteaua de apa
potabila
Ø Numar gospodarii racordate la reteaua de
canalizare

OP.3.3. Gestionarea integrata a
deseurilor

Ø Infrastructura locala de colectare si depozitare
intermadiara a deseurilor creata
Ø Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare
Ø Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice colectată selectiv pe locuitor
Ø Numărul de acţiuni de ecologizare
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4. ECONOMIA
OP.4.1. Agricultura si silvicultura

Ø Km Cursuri de apa regularizate
Ø Ha teren de plantatii salcami/ impaduriri realizate
Ø Centru de predare a produselor din carne si lapte –
domeniul zootehnie infiintat
Ø Numar puncte de colectare a laptelui infiintate
Ø Fabric de conserve, compoturi, gemuri infiintate
Ø Pasuni si fanete reabilitate
Ø Numar sectii de reparatii masini agricole infiintate
Ø Ha lucrari de impadurire
Ø Km amenajare perdele forestiere
Ø Ha culturi de specii silvice cu crestere rapida
realizate

OP.4.2. Stimularea și incurajarea

Ø Numar fabrici de prelucrare lapte construite

dezvoltării

Ø Numar brutarii

activitătilor

non-

agricole

Ø Numar fabrica conserve, compoturi si gemuri
infiintate
Ø Numar campanii pentru promovarea unei politici
de asociere a intreprinzatorilor locali si atrasi
pentru dezvoltarea unor activitati economice in
domeniul serviciilor
Ø Cabinet servicii juridice si notariale infiintat
Ø Punct bancar infiintat
Ø Supermarket infiintat
Ø Numar

unitati

reparatii

electrocasnice

si

electronice; frizerie – coafor; cizmarie; croitorie,
sectii pentru reparatii utilaje agricole
OP.4.3.Valorificarea potentialului
turistic

Ø Numar cai de acces si km utilitati pentru
infrastructura de turism

5. PROTECTIA MEDIULUI
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OP.5.1. Amenajare spatii verzi

Ø Numar spatii de joaca amenajate
Ø Numar spatii verzi amenajate
Ø Numar canale de scurgere reabilitate

OP.5.2. Stabilizare terenuri

Ø Km indiguiri realizate
OP.5.3.

Combaterea

poluarii

Ø Punct pentru monitorizarea evolutiei situatiei
poluarii in zona infiintat si dotat

aerului, solului si apelor

Ø Sistem de management a deseurilor animale
implementat
Ø Numar zone degradate reconstruite ecologic
OP.5.4. Amenajarea pasunilor si

Ø Ha pasuni reabilitate/intretinute

islazurilor comunale
6. ADMINISTRATIE LOCALA
Ø Extindere sediu Primarie

OP.6.1. Infrastructura

Ø Mobilier nou achizitionat
Ø Numar echipamente si programe IT achizitionate
Ø Numar utilaje achizitionate
Ø Numar

OP.6.2. Dezvoltare RU

cursuri

de

formare

profesionala

a

personalului din administratia publica
OP.6.3.

Parteneriate

private

public-

Ø Numar

parteneriate

public-private/contracte

incheiate/contractate
Ø Numar proiecte pentru finantare externa, elaborate
Ø Numar proiecte pentru finantare externa depuse

OP.6.4.Managementul
informatiilor

Ø Numar institutii, agenti economici si populatei
racordati la sistemele actuale de comunicare
Ø Numar echipamente si programe IT achizitionate
Ø Numar cursuri IT pentru personalul primariei
Ø Punct de informare pentru locuitorii comunei
infiintat si dotat
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Se recomanda ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor schimbari socioeconomice sau administrative majore sa se efectueze revizuiri ale strategiei.
Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacitatii de a raspunde
problemelor comunei si de a crea structuri pentru implicarea comunitatii locale în procesele de
dezvoltare.
Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea si implicarea
continua a comunitatii locale in planurile si prioritatile de dezvoltare viitoare.
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