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 Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare
 Metodologia de elaborare a strategiei
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Context
În urma incluziunii României în cadrul Uniunii Europene s-a urmărit alinierea
politicilor naționale de dezvoltare la politicile europene, cu scopul diminuării
discrepanțelor între țările membre prin crearea unor condiții favorabile
pentru o creștere economică durabilă.
Prin elaborarea strategiei de dezvoltare Europa 2020, Uniunea Europeană
urmărește prioritizarea creșterii inteligente prin dezvoltarea unei economii
bazată pe inovare și cunoaștere, dezvoltarea durabilă caracterizată prin
utilizarea eficientă a resurselor și menținerea unui nivel ridicat de ocupare
a forței de muncă.
Spre deosebire de majoritatea statelor care fac parte din Uniunea
Europeană, România se caracterizează prin existența unor decalaje
însemnate la nivelul dezvoltării economice. Deși s-au realizat progrese
semnificative în ultimii ani, economia țării noastre încă se bazează pe un
consum excesiv de resurse iar capitalul natural este supus deteriorării.
Astfel, în contextul implementării strategiei de dezvoltare la nivelul Uniunii
Europene, s-au pus bazele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă
a României Orizonturi 2013-2020-2030 în cadrul căreia s-au stabilit obiective
strategice pe termen scurt, mediu și lung, după cum urmează:
 2013: „încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României
ca stat membru al UE;
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 2020: atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile;
 2030: apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel
an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor
dezvoltării durabile”.
Îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite în cadrul strategiei
naționale va conduce astfel la o creștere economică semnificativă și la
reducerea decalajelor sociale și economice existente în momentul actual
față de celelalte țări membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, pentru
înfăptuirea corespunzătoare a obiectivelor trasate este necesară o
monitorizare atentă a procesului de integrare strategică.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Moldoveni 2014 – 2020 urmărește
întocmai obiectivele trasate în această strategie si are în vedere dezvoltarea
economico-socială a acesteia în concordanță cu specificul teritorial al zonei,
potențialul de dezvoltare și resursele naturale și umane disponibile la nivelul
comunei.

Dezvoltare rurală durabilă
Una din cele mai importante probleme la nivelul României o reprezintă
alinierea zonelor rurale la tendința europeană de dezvoltare și creștere a
calității vieții locuitorilor. Reducerea disparităților în cadrul zonelor rurale
presupune menținerea unui echilibru între modernizarea vieții rurale, prin
amenajarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare etc., și conservarea
cadrului natural și al tradițiilor locale.
Prin dezvoltarea economică a zonelor rurale se presupune îmbunătățirea
metodelor de realizare a activităților agricole, atragerea investițiilor,
îmbunătățirea infrastructurii, și crearea de oportunități de muncă atractive
pentru locuitori cu scopul prevenirii migrării spre zonele urbane.
Așadar, comuna Moldoveni prezintă anumite aspecte favorabile unei
dezvoltări durabile, în concordanță cu obiectivele strategiei europene. Forța
de muncă accesibilă din punct de vedere financiar, dezvoltarea sectorului
agricol și potențialul agroturistic constituie aspecte ce pot contribui cu
succes la dezvoltarea economico-socială de durată a comunei.
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare
În vederea accesării fondurilor europene, în valoare de aproximativ 43
miliarde de euro, acordate României în perioada 2014 – 2020, este oportun
ca fiecare administrație publică locală să dispună de o strategie de dezvoltare
locală coerentă și durabilă în concordanță cu politicile publice trasate și
agreate la nivelul Uniunii Europene.
Strategia de dezvoltare a comunei Moldoveni răspunde nevoilor comunității
de creștere economică sustenabilă, de coeziune socială și utilizare eficientă
a resurselor naturale și umane prin stabilirea unor proiecte concrete ce au
ca scop final îmbunătățirea calității vieții generațiilor prezente și viitoare.
Punerea în valoare a elementelor distinctive ale zonei, descoperirea unor noi
oportunități de dezvoltare la nivel local și evidențierea elementelor cu
potențial inovativ, contribuie astfel la promovarea unei dezvoltări
economice și sociale durabile, influențând într-un mod pozitiv coeziunea
regională.

Scopul strategiei
Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei Moldoveni pentru
perioada 2014 – 2020 este de a trasa principalele direcții investiționale prin
a căror implementare se vizează creșterea economică și socială a zonei și
reducerea disparităților regionale.
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De asemenea, prezentul document a fost elaborat în vederea susținerii
dezvoltării durabile a comunei Moldoveni, definind prioritățile și măsurile
care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite. În același timp,
strategia de dezvoltare locală va oferi un veritabil suport administrației
publice locale pentru atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile
europene.

Metodologia de elaborare a strategiei
Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Moldoveni a
presupus o abordare participativă care a condus la stabilirea unei viziuni
strategice unitare de dezvoltare și a planurilor de acțiuni ce vor fi
implementate în orizontul de timp 2014-2020. Astfel, strategia de dezvoltare
va contribui la dezvoltarea durabilă a comunității prin trasarea unor
obiective concrete și realizabile pentru perioada 2014 – 2020.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Moldoveni a fost realizată în
conformitate cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030, Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre
România și Uniunea Europeană, politicile Uniunii Europene.
Strategia de dezvoltare reprezintă un instrument important la nivelul
administrației locale, a cărei implementare corectă va conduce la creșterea
economică a comunei prin atragerea de fonduri interne sau externe,
nerambursabile și rambursabile în perioada 2014 – 2020.
Drept urmare, strategia de dezvoltare se fundamentează pe analizarea și
compararea datelor statistice valabile, analiza și interpretarea rapoartelor și
cercetărilor realizate la nivel local în vederea implementării unui plan de
acțiuni care să coincidă cu nevoile concrete ale comunității și, în același timp,
să vină în întâmpinarea problemelor locale prin dezvoltarea unui sistem de
soluții care valorifică resursele umane și materiale din cadrul comunei.

6 | STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ

Astfel, strategia de dezvoltare locală a comunei Moldoveni a fost elaborată
având la bază criteriile principale de calitate ce sunt utilizate în evaluarea
documentelor strategice în cadrul Uniunii Europene. Principalele criterii de
calitate sunt relevanța, eficiența, coerența, consecvența, pragmatismul,
sustenabilitatea și aranjamentele de management și monitorizare.
Elaborarea strategiei de dezvoltare s-a realizat prin intermediul consultărilor
și întâlnirilor de lucru, cu ajutorul angajaților din cadrul instituțiilor publice
locale și contribuția departamentelor de specialitate subordonate Primăriei,
cu sprijinul și ajutorul comunității. De asemenea, aceasta se fundamentează
pe interpretarea chestionarelor, studiilor și rapoartelor de cercetare
realizate la nivel local, național și european, fiind elaborată pe baza
analizelor de conținut, analiza datelor statistice din surse oficiale și pe baza
comparațiilor de date statistice.
Referitor la structura Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Moldoveni,
aceasta prezintă patru capitole principale, după cum urmează:
 Evaluarea situației existente
 Analiza SWOT
 Planul Strategic de dezvoltare
 Implementare și monitorizare

Evaluarea situației existente
În cadrul acestui capitol s-a analizat situația actuală a comunei din punct de
vedere al dezvoltării economice și sociale. Evaluarea situației actuale a avut
la bază analiza principalilor indicatori și evoluția în timp a acestora,
utilizându-se datele statistice cele mai recente. Datorită faptului că unele
informații pentru indicatori semnificativi nu sunt disponibile, orizontul de
timp analizat diferă de la un indicator la altul.
Principalele puncte analizate au fost datele economice, demografice,
infrastructura, mediul, resursele umane, cultura și tradițiile, sănătatea,
educația, mediul și administrația publică.
Analiza SWOT
Pentru identificarea punctelor slabe, punctelor tari, ale amenințărilor, dar și
ale oportunităților de dezvoltare ale comunei s-a realizat o analiză SWOT
privind dezvoltarea economică, infrastructura, educația, cultura și
sănătatea, resursele umane și piața muncii, dezvoltarea turismului și mediul.
Formularea direcțiilor strategice de dezvoltare și a proiectelor de investiții
relevante pentru comuna Moldoveni s-a fundamentat pe elementele
identificate în urma acestei analize.
Planul strategic de dezvoltare
În această etapă s-au conturat viziunea și obiectivele comunei Moldoveni în
privința dezvoltării locale pentru perioada 2014-2020, trasând în același timp
direcțiile de dezvoltare ale acesteia. În vederea îndeplinirii obiectivelor
strategice s-a pus accentul pe realizarea planului de acțiune și prioritizarea
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acțiunilor ce urmează a fi implementate, cum ar fi creșterea nivelului de trai
al locuitorilor, protejarea mediului, a dezvoltării durabile a comunei.
Implementare și monitorizare strategie
Acest capitol reliefează instrumentele, metodele și condițiile cu ajutorul
cărora se vor implementa politicile și proiectele de dezvoltare invocate în
cadrul Strategiei.

2

EVALUAREA SITUAȚIEI EXISTENTE

 Localizare și teritoriu
 Repere istorice și tradiții
 Caracteristici climatice, vegetație și sol
 Resurse primare și secundare
 Situația demografică și indicatori
reprezentativi
 Mediul economic local
 Infrastructură
 Resursele umane și ocuparea forței de
muncă
 Educație
 Sănătate
 Servicii sociale
 Cultură și artă
 Sport și agrement
 Mediu
 Capacitatea administrației publice locale
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Localizare și teritoriu
Comuna Moldoveni este amplasată în partea sud-estică a județului Neamț și
în partea central estică a țării. Comuna Moldoveni are o suprafață totală de
4.037 ha și are în componența sa două sate, satul Moldoveni și satul
Hociungi, cu o populație de 2.207 de locuitori în urma recensământului din
anul 2011.
Referitor la numărul de locuitori, comuna Moldoveni se situează pe locul 64
din cele 78 de comune din județul Neamț și pe locul 52 în ceea ce privește
suprafața totală pe care aceasta o ocupă.

Cea mai apropiată cale ferată este situată la o distanță de 9 - 10 km față de
comuna Moldoveni. Aceasta face legătura între Roman și Bacău, însă accesul
la acest mijloc de transport necesită deplasarea în exteriorul comunei, fie în
localitatea Secuieni, ori în localitatea Buhuș, unde există stații de cale ferată.
Aeroporturile cele mai apropiate de comuna Moldoveni sunt Aeroportul
Internațional Bacău (49 km), Aeroportul Internațional Iași (108 km) și
Aeroportul Internațional Suceava (136 km), distanțe ce pot fi parcurse cu
mașina într-o oră pentru cel mai apropiat aeroport și în maxim două ore
pentru aeroportul din Suceava.

Din punct de vedere administrativ, comuna Moldoveni are ca vecini la nord
comuna Secuieni, cu satele Secuieni și Bârjoveni, la vest comuna Români, cu
satul Șiliștea, la sud comuna Bahna, cu satele Broșteni și Liliac, iar la sud-est
comuna Filipești, cu satele Hârlești și Onișcani.

Accesibilitate
În ceea ce privește reperele fizico-geografice, comuna Moldoveni se află la o
distanță redusă față de 2 centre urbane, respectiv la aproximativ 17 km față
de orașul Roman și la o distanță de 19 km față de orașul Buhuși din județul
Bacău, fiind traversată de drumul județean DJ 158 ce leagă cele două orașe.
Distanța dintre comuna Moldoveni și reședința de județ, orașul PiatraNeamț, este de aproximativ 80 km, parcursul rutier fiind format din traseele
Moldoveni – Roman - Piatra Neamț.
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Figura nr. 2.1 – Poziționarea comunei Moldoveni la nivelul județului Neamț

Repere istorice și tradiții
Comuna Moldoveni este atestată documentar încă din anul 1448, când
ținuturile sale au fost date în proprietate dregătorului Sfatului Țării
Moldovei, Ion (Oană) Porcu.

Cultura, tradițiile și obiceiurile reprezintă elemente importante ale vieții
sociale a comunei Moldoveni. Aceasta deține o importantă moștenire
culturală, manifestată la evenimentele festive organizate cu ocazia
sărbătorilor pascale și a celor de iarnă.

Astfel, până la finalul secolului al XV-lea se conturează îndeajuns de bine
existența satului Porcești, cu satele învecinate Brebi și Hociungi.

De-a lungul timpului, administrația publică locală a adoptat diferite măsuri
pentru conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și pentru
conservarea tradițiilor. În ultimii ani, în comuna Moldoveni s-a reabilitat și
modernizat biblioteca publică, s-a inaugurat muzeul satului cu ocazia
împlinirii a 555 de ani de atestare documentară a comunei și s-a modernizat
căminul cultural din satul Moldoveni. Cu toate acestea, din cauza migrației
locuitorilor spre zonele urbane, mare parte dintre tradiții și obiceiuri s-au
pierdut în timp. Un exemplu în acest sens este orchestra comunei, care, deși
s-a remarcat la nivel regional și național cu repertoriul său muzical, s-a
destrămat în anul 1968.

Evoluția vieții economice, sociale și demografice a satelor Moldoveni și
Hociungi este atestată de actele emise în a doua jumătate a secolului al XVIlea și prima jumătate a secolului al XVII-lea. Între anii 1630 și 1648, locuitorii
din Porcești au vândut proprietățile sau părți din acestea fraților Iurașcu și
Gheorghe Bașotă și marelui vornic al Țării de Jos, cu mare influență în timpul
domniei lui Vasile Lupu – Toma Cantacuzino, astfel că spre finalul secolului
XVIII pe teritoriul comunei nu mai existau decât țărani răzeși.
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Personalități marcante
Una dintre personalitățile marcante ale comunei Moldoveni este Ioan
Enescu, născut la data de 12 august 1884. Acesta a fost medic, membru al
Academiei Române și membru al Societății de Cardiologie din Paris. Primește
distincția de „Om de știință emerit” în anul 1971, după o carieră universitară
îndelungată în cadrul Facultății de Medicină din Iași. A încetat din viață la
data de 14 martie 1972.
Generalul Vasile Nădejde, născut la 8 mai 1887, a participat în primul și al
doilea război mondial, fiind onorat cu înalte decorații, remarcându-se ca brav
ofițer al armatei române și un apărător dârz al valorilor creștine ale neamului
nostru. A încetat din viață la data 2 martie 1978.
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Caracteristici climatice, vegetație, sol
Regimul climato-meteorologic - Clima comunei Moldoveni este o climă
caracteristică versanților de est ai dealurilor subcarpatice și ai văii Siretului.
Așezarea la intersecția meridianului de 26 grade și 27 secunde longitudine
estică și a paralelei de 47 grade latitudine nordică determină un climat
temperat continental caracterizat de temperaturi medii anuale de 8-9 grade
Celsius, cu valori medii ridicate în perioada iunie – iulie, când temperaturile
pot depăși 35 grade Celsius.

Datorită faptului că vânturile suflă din partea de sud, sud-vest, ploile de vară
au un caracter torențial. Astfel, în zona de luncă a comunei Moldoveni se
produc uneori inundații datorită creșterii rapide a debitelor pâraielor.
Ape subterane – în funcție de relief, apa freatică se află la adâncimi diferite.
Astfel, în lunca Siretului apa se găsește la 4-5 m adâncime iar în zona
teraselor la 12-25 m adâncime, comparativ cu zona colinară unde apa
freatică se află la aproximativ 30 m.

În partea a doua a lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie apare
fenomenul de îngheț ce ține până spre sfârșitul lunii martie. Perioada de
iarnă este caracterizează de geruri moderate (temperatura este cuprinsă
intre -15 grade C și -20 grade C), cu anumite excepții, situații când
temperaturile pot să coboare uneori chiar și până la -35 grade Celsius.

Ape de suprafață – în prezent, Comuna Moldoveni este traversată de pârâul
Poarca. Acesta reprezintă rezultatul pârâiașelor ce vin din satul Hociungi și
din pârâul Bahna, râu alimentat permanent de apa izvoarelor de coastă ce
apar frecvent în zona versanților.

Fenomenul care se produce cel mai frecvent în anotimpul de toamnă este
ceața, care se manifestă uneori pe parcursul unei perioade ce poate ține
până la câteva săptămâni.

Vegetația este reprezentată prin elementele caracteristice zonelor colinare
și de luncă prezente pe teritoriul comunei, predominând vegetația ierboasă,
favorabilă creșterii animalelor, precum și pădurile de foioase.

Precipitații atmosferice – anual, precipitațiile căzute sunt în medie de circa
525 mm. Lunile februarie, martie, octombrie și noiembrie sunt cele mai
secetoase, iar în lunile mai, iunie și iulie se înregistrează cel mai ridicat nivel
de precipitații.

Solul - tipurile de sol predominante în comuna Moldoveni sunt solurile
brune-cenușii și brune de pădure, ce mai poartă și denumirea de soluri
brune-cernoziomice. Cu diferite grade de erodare, pe suprafețe reduse se
regăsesc și soluri coluviale, eluviale și lăcoviști.
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Resurse primare și secundare
Resursele naturale
Principalele resurse naturale ale Comunei Moldoveni sunt reprezentate de
pământ, care este folosit în preponderență pentru culturi agricole și de
izvoarele naturale ce izvorăsc frecvent în zona versanților. Încă de la sfârșitul
secolului al XV-lea sunt atestate calitățile apei potabile ce izvorăște în zona

din sud, sud-vest ce traversează teritoriul comunei. În perioada lunilor
octombrie și noiembrie se înregistrează valori scăzute ale debitelor râurilor
ca rezultat al precipitațiilor atmosferice scăzute.

Comunei Moldoveni, cunoscute sub numele de „Fântânele Petrii”. De

Silvicultura

asemenea, în partea sudică a teritoriului comunei există importante
depozite de gaz metan exploatate de către Romgaz S.A.
Fondul funciar
Suprafața totală a comunei este de 4.037 ha din care suprafața agricolă
reprezintă 93%, în timp ce suprafața de teren intravilan ocupă 662,73 ha.

Resurse hidrografice
În comuna Moldoveni, apa pentru consum este asigurată din surse
subterane și de suprafață, în special de izvoarele din zona versanților.
Comuna Moldoveni este străbătută de pârâul Poarca ce aparține bazinului
hidrografic al râului Siret. Apele curgătoare din comună înregistrează debite
ridicate la începutul primăverii ca rezultat al topirii zăpezilor, dar și pe
perioada verii, când se produc ploi torențiale, ca urmare a curenților de aer
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Una din cele mai importante resurse regenerabile, pădurea, se regăsește pe
spații restrânse pe teritoriul comunei Moldoveni. Astfel, zona împădurită se
întinde doar pe 23 ha, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din totalul
suprafeței agricole a comunei.

Fauna
Comuna Moldoveni este caracterizată de o faună reprezentativă zonei de
luncă și de coastă. Speciile de mamifere cel mai des întâlnite sunt
rozătoarele, căprioara, mistrețul și vulpea. Speciile de păsări prezente pe
teritoriul comunei sunt ciocănitoarea, privighetoarea, rândunica, vrabia,
cioara și porumbelul sălbatic. Animalele domestice cel mai des întâlnite în
gospodăriile comunei sunt păsările de curte (găini, gâște și curci) și
mamiferele (oi, capre, vaci și cai). Izolat se practică și creșterea albinelor.

Resursele antropice
Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, comuna Moldoveni este
străbătută dintr-un capăt în altul de drumul județean DJ 158, de la est la vest,
pe o distanță de 7,6 km. Drumurile comunale au o lungimea totală de 5,64
km și aproximativ 80% dintre acestea sunt pietruite. Cu toate că anual se
realizează lucrări de întreținere și reparații ale drumurilor existente, calitatea
infrastructurii este slab calitativă, necesitând ample lucrări de reabilitare și
modernizare.
La finalul anului 2012, fondul locativ al comunei Moldoveni însuma 1.237
locuințe, dintre care 1.236 erau proprietăți majoritar private și 1 reprezenta
proprietate majoritară de stat, suprafața locuibilă a comunei fiind de 41.022
m2.
Comuna Moldoveni dispune de un sistem de alimentare cu apă, cu o vechime
de peste 50 de ani, la care sunt racordate doar instituțiile publice din
comună. Întrucât la nivelul comunei nu există o stație de tratare, apa
distribuită nu este potabilă. Astfel, în lipsa unui sistem de alimentare cu apă
funcțional, instituțiile și gospodăriile comunei se aprovizionează cu apă din
fântânile proprii.
Comuna Moldoveni nu dispune în prezent de o rețea de alimentare cu gaz
metan, cu toate că pe teritoriul comunei există sonde de extracție a gazului
metan și o parte a comunei este traversată de o conductă de transport a
gazului metan.
Referitor la mediul de afaceri local, conform Oficiului Național al Registrului
Comerțului, în comuna Moldoveni activau 29 de societăți la finalul anului
2013, cu o cifră de afaceri de 10.939.847 lei.
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În comuna Moldoveni există 2 cabinete medicale, o farmacie și un cabinet
stomatologic în cadrul cărora își desfășoară activitatea 2 medici, 2 asistente,
un farmacist și un medic stomatolog.

Resursele energetice
Energia eoliană
Potrivit „Studiului privind evaluarea potențialului energetic actual al surselor
regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, microhidro,
geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru dezvoltarea
investițiilor în producerea de energie electrică neconvențională” publicat de
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în 2010, regiunea
Nord-Est deține un potențial ridicat în vederea producerii de energie solară
și eoliană.
Cu toate acestea, comuna Moldoveni este amplasată într-o zonă cu potențial
redus de valorificare a energiei solare, dar, în schimb, cu un potențial ridicat
al producerii energiei eoliene, fiind situată într-o regiune al cărei relief este
caracterizat de prezența colinelor fragmentate de numeroase văi, favorabilă
exploatării curenților de aer.

Situația demografică și indicatori reprezentativi
Realizarea strategiei de dezvoltare locală se bazează pe monitorizarea
eficientă a indicatorilor specifici și a tendințelor de dezvoltare. Astfel, punctul
de plecare în stabilirea obiectivelor prezentei strategii este reprezentat de
colectarea informațiilor necesare și prelucrarea acestora.

Conform Direcției Județene de Statistică Neamț, în urma recensământului
din anul 2011, populația comunei Moldoveni se cifra la o valoare de 2.292
locuitori, reprezentând aproximativ 0,07% din populația Regiunii Nord-Est,
respectiv 0,49% din populația județului Neamț.

Întrucât evoluția și schimbările demografice au un impact semnificativ
asupra procesului de dezvoltare a unei comunități, este necesară analizarea
unor indicatori demografici specifici din punct de vedere statistic care să
reliefeze tendințele demografice pe termen mediu și lung de pe plan local.

Analizând datele furnizate de Institutul Național de Statistică se poate
observa faptul că numărul de locuitori din comuna Moldoveni a înregistrat o
scădere de aproximativ 7% în perioada 2008-2013, ca rezultat al
fenomenului de migrare al locuitorilor spre zonele urbane cu un grad ridicat
de dezvoltare economică și sporului natural negativ.
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Figura nr. 2.2 - Evoluția numărului de locuitori ai comunei Moldoveni
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Densitatea populației pe întreg teritoriul comunei a fost de 56,63
locuitori/km2 la finalul anului 2013, mult sub cea de la nivel județean, de 94,5
locuitori/km2 și a regiunii Nord-Est de 100,2 locuitori pe km2. Valoarea
scăzută a densității locuitorilor din comuna Moldoveni este explicată de
suprafața extinsă a terenurilor agricole și de sporul negativ înregistrat la
nivelul populației. Astfel, în ultimii ani, densitatea populației a cunoscut
valoarea cea mai scăzută în anul 2011, când aceasta a scăzut cu 10% față de
anul 2008.

Raportul populației pe sexe este unul echilibrat, având în vedere că
aproximativ 51% din populația comunei este de sex feminin, iar populația de
sex masculin este într-un procent de 49%.
Tabel nr. 2.1 – Distribuția populației comunei Moldoveni pe sexe
Nr. crt.

Denumire

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Populația –
femei

1.258

1.250

1.204

1.192

1.127

2

Populația bărbați

1.244

1.214

1.198

1.174

1.080

Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Structura populației pe grupe de vârstă
Un indicator important în identificarea procesului de îmbătrânire sau
întinerire a populației pe o anumită perioadă de timp este structura
populației pe grupe de vârstă, ce permite analiza perspectivelor viitoare visa-vis de asigurarea forței de muncă.
Analizând repartiția pe grupe de vârstă a populației din comuna Moldoveni
se constată că locuitorii care au vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani sunt în
procent de 59,4% .
Populația bătrână ce face parte din categoria de vârstă peste 64 de ani deține
un procentaj de 28,9%, în timp ce populația tânără (0 - 14 ani) are cea mai
mică pondere de 11,7%.
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Tabel nr. 2.2 – Structura populației pe vârste, în anul 2012
Nr. crt. Grupa de vârstă
Număr de persoane
% din populația totală
1.

0 - 14 ani

268

11,7%

2.

15 - 64 ani

1.366

59,4%

3.

65 ani și peste

667

28,9%

2.301

100%

TOTAL
Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Prin urmare, dependența demografică este de 68,3% ceea ce indică faptul că
la 100 de persoane în vârsta de muncă revin 68 de persoane în vârstă de
dependență.
Cu toate că în prezent populația cu vârsta de muncă reprezintă o pondere
mai ridicată față de persoanele cu vârsta peste 65 de ani, pe termen lung
numărul acestora se va reduce, având în vedere procentul mai ridicat al
populației bătrâne comparativ cu cel al populației tinere, afectând
dezvoltarea comunei atât din punct de vedere economic cât și social.

Structura populației după etnie și religie
Referitor la structura după etnie și religie a locuitorilor din comuna
Moldoveni se constată faptul ca 100% dintre aceștia sunt de origine română
și de religie ortodoxă. Astfel, viața socială din comună se desfășoară într-un
climat normal, fără acte de discriminare etnică sau religioasă.

Sporul natural și mortalitatea
În comuna Moldoveni, sporul natural este negativ, cu o valoare de -15,8,
ceea ce indică faptul că numărul deceselor depășește numărul nou născuților
cu 15,8.

Astfel, fenomenul de migrare de la nivelul județului Neamț a cunoscut o
creștere de 56,81% în comparație cu cel din anul 2010, numărul persoanelor
care au migrat în anul 2010 fiind de 261, iar în 2012 ridicându-se la 345,
dintre care 161 sunt de sex masculin.

Tabel nr. 2.3 – Sporul natural al comunei Moldoveni
Anul
2011
Sporul
Natural

Mișcarea naturală – Rate la 1000 locuitori
Comuna Moldoveni

Județul Neamț

Natalitate

Mortalitate

Natalitate

Mortalitate

5,1

21

8,7

13,9

-15,8

-5,2

Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Comparativ cu județul Neamț unde sporul natural are o valoare de -5,2,
valoarea sporului natural din comuna Moldoveni este semnificativ mai
ridicată. Natalitatea se apropie de valoarea de la nivelul județului, pe când
mortalitatea este semnificativ mai ridicată la nivelul comunei Moldoveni, cu
aproximativ 10 procente.

Migrarea populației
Numărul limitat de locuri de muncă de la nivelul comunei constrânge în
preponderență populația tânără, de la nivelul comunei să migreze spre alte
localități mai dezvoltare, ori spre alte țări. Acest proces influențând în mod
negativ dezvoltarea locală a comunității, având consecințe directe asupra
structurii demografice și calității de viață.
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În cadrul comunei Moldoveni, fenomenul de migrare a populației se
întâlnește îndeosebi în categoria de persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și
24 de ani. Tinerii preferă să migreze spre zonele urbane pentru studii sau
datorită numeroaselor oportunități de muncă comparativ cu cele existente
la nivelul comunei. De asemenea, din cauza constrângerilor de ordin
financiar, locuitorii migrează spre zonele industriale din împrejurimile
comunei, cum ar fi Suceava, Piatra Neamț, Bacău sau în străinătate. Astfel,
prezenta situație influențează în mod negativ structura demografică și forța
de muncă a comunei. Cu toate acestea, un aspect pozitiv îl reprezintă
creșterea economiei rurale și promovarea multiculturalismului.

Populația ocupată
În urma analizării datelor furnizate de Direcția de Statistică a Județului
Neamț, la nivelul anului 2011 se constată că populația ocupată din cadrul
comunei Moldoveni reprezintă un procent de 56,1%, respectiv 1.239 de
persoane. Acest procent cuprinde totalitatea persoanelor din comună, cu
vârsta peste 15 ani, care obțin venituri sub formă de salarii sau alte beneficii,
dar și persoanele ocupate în gospodăria auxiliară cu producerea de produse
agricole în exclusivitate pentru consumul propriu.

Agricultură

13

Învățământ și cultură

8
39

5
1

Industrie
Administrație publică și
apărare

Cultură

17

Caracterul preponderent agricol al economiei locale și numărul limitat al
surselor alternative de ocupare pentru locuitorii din cadrul comunei
Moldoveni determină ca majoritatea populației ocupate să practice o
agricultură de subzistență.
Conform informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în anul
2013 numărul de salariați mediu era de 115 de persoane, dintre care existau
39 de persoane angajate în agricultură.
De asemenea, se remarcă faptul că o pondere importantă din totalul
salariaților îl reprezintă persoanele care lucrează în învățământ, personalul
didactic fiind compus din 2 educatoare, 5 învățători, 5 profesori care au
norma de bază în Școala Moldoveni și un personal auxiliar de 6 persoane. În
cadrul administrației publice sunt angajate 17 persoane, iar în cel al
comerțului 13 persoane sunt angajate cu carte de muncă.
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Servicii

13

20

Activități profesionale,
științifice și tehnice
Comerț

Figura nr. 2.3 - Repartiția salariaților pe domenii de activitate, 2013

Mediul economic local
În vederea realizării unei analize viabile a contextului economic actual al
comunei Moldoveni este necesară o trecere comparativă a indicatorilor
economici reprezentativi de la nivel regional, județean și local. Astfel,
dezvoltarea economică a comunei se bazează pe evaluarea eficientă a
resurselor existente cu scopul reducerii discrepanțelor regionale.

întinse și climatului favorabil culturilor. Societățile active din comuna
Moldoveni au înregistrat o cifră de afaceri de 10.939.847 lei în anul 2012, cu
aproximativ 17,7% mai mult față cifra de afaceri înregistrată în anul
precedent.

Rata șomajului
De asemenea, comuna Moldoveni poate beneficia din punct de vedere
economic datorită localizării acesteia la o distanță relativ redusă de orașul
Roman și orașul Buhuși, între care se poate dezvolta o relație de
interdependență. Forța de muncă ieftină și terenurile agricole întinse ar
putea constitui factori semnificativi în atragerea învestitorilor din mediul
urban apropiat, iar, în sens invers, centrele urbane învecinate pot beneficia
de forța de muncă neocupată din cadrul comunei.

În urma crizei economice s-a produs o destabilizare a economiei la nivel
național, generând restructurarea activităților economice, cu impact negativ
asupra structurii ocupării forței de muncă. Astfel, în perioada 2008-2012,
procentul de ocupare în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de
ani a scăzut cu 1,6%, ajungând la 63,8% la finalul anului 2012, semnificativ
mai redus față de obiectivul național de ocupare de 70%, stabilit în cadrul
strategiei pentru creșterea Uniunii Europene - Europa 2020.

Produsul Intern Brut
În contextul regional se constată o scădere a produsului intern brut într-un
ritm mai alert comparativ cu cel înregistrat la nivel național. Astfel, în
perioada 2009 - 2010, produsul intern brut al regiunii de dezvoltare Nord-Est
a înregistrat o scădere de aproximativ 3,3% față de cea de la nivel național
de doar 1,3%.
Economia comunei Moldoveni se bazează pe atributele calitative ale
mediului natural în care este amplasată. Astfel mediul de afaceri din comună
operează în mare parte în sectorul agricol, datorită suprafețelor agricole
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Comparativ cu celelalte regiuni, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a
înregistrat o rată a șomajului relativ scăzută în anul 2012, de 4,3%, iar la nivel
județean, rata șomajului a înregistrat o valoare cu 0.9% mai ridicată (5.4%)
Cu toate acestea, procentul de ocupare a populației din cadrul rural, cu
vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a cunoscut o scădere de 3,4 procente în
perioada 2005-2011, atingând 63,7% la finalul anului 2011. Întrucât
oportunitățile de angajare de la nivelul comunei Moldoveni sunt foarte
reduse, rata de ocupare a populației ajungea doar la 56,1% în anul 2012.

Demografia întreprinderilor locale
În anul 2013, conform Oficiul Registrului Comerțului Neamț, numărul total al
agenților economici de la nivelul comunei Moldoveni era de 49 de
întreprinderi, dintre care una în dizolvare și 5 cu activitate întreruptă
temporar. Dintre acestea, 10 sunt persoane fizice autorizate, 18 sunt
întreprinderi individuale iar 21 sunt societăți comerciale cu răspundere
limitată.

Indicator

2013

1.

Persoane fizice autorizate

10

2.

Întreprinderi individuale

18

3.

Societăți comerciale

21
Total

Tabel nr. 2.5 – Numărul mediu de salariați ai firmelor cu sediul în comuna Moldoveni
Nr. crt.
1.

Tabel nr. 2.4 – Numărul de societăți existente în comuna Moldoveni
Nr. crt.

Procentul de întreprinderi înregistrate în comuna Moldoveni la 31.12.2013
la 1000 de locuitori era de 21,3‰, cu 7‰ mai ridicată față de valoarea
înregistrată la nivel regional, de 15,3‰.

49

Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Stabilirea direcțiilor de dezvoltare se fundamentează pe identificarea
principalelor domenii de interes ale societăților comerciale, astfel se
constată că principalele domenii de activitate ale agenților economici cu
sediul în cadrul comunei Moldoveni sunt agricultura și comerțul: 24 de
societăți activează în domeniul agriculturii și 13 în comerț.
Alte domenii de activitate ale întreprinderilor sunt: fabricarea produselor de
morărit (3), fabricarea produselor de lemn (1), transportul rutier de marfă
(2), întreținere și reparații autovehicule (1), activități de management a
mijloacelor de calcul (1), asistență medicală (1), facilități de cazare pentru
vacanțe și perioade de scurtă durată (1), restaurat (1), bar (1).
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Denumire

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Număr mediu de
salariați

115

102

91

102

99

115

Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Numărul mediu de salariați declarați de firmele cu sediul în comuna
Moldoveni, în anul 2012, conform Direcției Regionale de Statistică Neamț, a
fost de 115, în creștere față de anul 2011 cu 13 persoane. Drept urmare,
persoanele salariate reprezintă mai puțin de 1% din totalul resurselor de
muncă disponibile la nivelul comunei Moldoveni.

Rezultatele întreprinderilor
Cifra de afaceri totală înregistrată la finalul lui 2012 de întreprinderile din
comuna Moldoveni este de 10.939.847 lei, cu aproximativ 17% mai mare
decât cea din anul 2011, și cu aproximativ 50% mai mare față de anul 2010.

Tabel nr. 2.6 – Rezultatele întreprinderilor pe sectoare de activitate
Nr.
crt.

2010

2011

2012

1.

Agricultură, silvicultură și
creștere a animalelor

2.904.051

6.373.185

8.069.708

2.

Fabricarea produselor din
cauciuc și mase plastice

0

96.561

70.850

3.

Comerț en-gros

722.478

660.258

980.064

5.000.000

4.

Comerț en-detail

1.456.787

790.990

840.110

0

5.

Transporturi terestre și
transporturi prin conducte

442.590

1.083.259

759.236

6.

Restaurante și alte
activități de servicii și
alimentație

63.753

0

65.755

7.

Activități de arhitectură și
inginerie

78.691

0

154.124

5.668.350

9.004.253

10.939.847

15.000.000
10.939.847
9.004.253

10.000.000
5.668.350

2010

2011

2012

Figura nr. 2.4 – Evoluția cifrei de afaceri din comuna Moldoveni 2010 – 20121

Sectorul de activitate care a contribuit cel mai mult la cifra de afaceri totală
este agricultura și creșterea animalelor (73%), bazată pe cultivarea
cerealelor, leguminoaselor și plantelor producătoare de semințe oleaginoase
și creșterea animalelor. Dezvoltarea acestui sector este datorată în mare
parte suprafețelor întinse de terenuri agricole propice activităților agricole și
potențialului de extindere de care acesta dispune.
Conform informațiilor, în anul 2012 sectorul comerțului a înregistrat o
creștere față de anul 2011, însă cifra de afaceri realizată de comerțul endetail a rămas la un nivel scăzut vis-a-vis de anul 2010, situație datorată în
mare măsură resurselor financiare scăzute ale populației.
1

Cifra de afaceri (lei)
Denumire domeniu

Sursa: „Oficiul Registrului Comerțului Neamț”
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Total
Sursa: „Oficiul Registrului Comerțului Neamț”

Sectorul transporturilor a înregistrat o evoluție semnificativă în anul 2011,
însă a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri pe anul 2012. Se remarcă faptul
că firmele cu domeniile de activitate în arhitectură, inginerie și servicii de
alimentație publică și-au sistat activitatea temporar pe anul 2011, revenind
în anul 2012, când acestea au contribuit cu 2% la cifra de afaceri totală.

Agricultură
La nivel național, agricultura reprezintă unul din sectoarele cu potențialul cel
mai ridicat de dezvoltare, care poate contribui la accelerarea creșterii
economice și la reducerea disparităților față de țările membre ale Uniunii
Europene. Cu toate acestea, investițiile în agricultură sunt reduse, fapt ce
necesită o preocupare deosebită din partea administrațiilor publice pentru
accesarea fondurilor europene nerambursabile și rambursabile în vederea
creșterii performanțelor și competitivității.
Comuna Moldoveni deține un potențialul agricol ridicat, însă pentru
valorificarea acestuia sunt necesare investiții semnificative ce pot influența
în mod pozitiv competitivitatea sectorului agricol și creșterea economică
locală, generând noi locuri de muncă și siguranță alimentară.

încadrează în categoria fermelor de 0 - 5 ha și au ca scop acoperirea nevoilor
proprii. De asemenea, o parte din suprafața agricolă a comunei este
valorificată de asociații, societăți agricole sau utilizate în arendă. Având în
vedere aceste aspecte, realizarea unor asocieri între agricultori ar putea avea
efecte pozitive asupra productivității sectorului agricol din comuna
Moldoveni.
Societățile comerciale ce activează în sectorul agricol valorifică aproximativ
529 ha, reprezentând doar 14% din totalul suprafeței agricole existente la
nivelul comunei Moldoveni.
Tabel nr. 2.7 – Situația societăților comerciale din domeniul agricol
Nr. crt.

Suprafața totală a comunei Moldoveni este de 4.037 ha, din care suprafața
destinată agriculturii este constituită din 3.780 ha, mai mult de 93% din
suprafața totală a comunei. Astfel, terenul agricol este alcătuit din 3.415 ha,
pășunile se întind pe o suprafață de 272 ha, fânețele ocupă 43 ha, viile se
întind pe 18 ha, livezile pe 32 ha, iar pădurile ocupă doar 23 ha.
Lipsa sistemelor de irigații constituie o problemă principală pentru fermierii
din cadrul comunei, acestea fiind absolut necesare pentru prevenirea
calamitării recoltelor agricole. Așadar, în vederea creșterii gradului de
valorificare a terenurilor și a productivității agricole este necesară
construirea unor sisteme de irigații care să vină în completarea cantităților
reduse de precipitații înregistrate în perioadele de secetă.
Terenurile agricole din cadrul comunei sunt utilizate în procent de
aproximativ 86% în cadrul unor exploatații de mici dimensiuni, care se
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
16.
18.

Denumire societate ce activează în domeniul agricol
P.F.A. Prepeliță Mihai
I.I. Cepreaga Nicu
I.I. Mandache Vasile
I.I. Popa George Nicușor
I.I. Popa Ioan
P.F.A. Hudici Ioan
I.I. Milică Maria Mălina
I.I. Scorțanu Tatian Steliaa
P.F.A. Costin Elena
S.C. Biosort Cereal – S.R.L
I.I. Enea Jana
I.I. Prepeliță Bogdan Mihai
I.I. Dabija Emanuel

Număr ha
14,02
168,06
46,17
72,81
21,73
6,83
45,86
78,73
3,90
44,75
15,51
10,91
6, 56

Sursa: „Oficiul Registrului Comerțului Neamț”

Datorită condițiilor propice de climă și de sol, în comuna Moldoveni este
favorizată cultivarea cerealelor, în special cultivarea grâului. În timp, aceasta
s-a transformat într-o recunoscută tradiție locală datorită bunelor calități de

utilizare a grâului. Astfel, suprafața destinată culturii cerealelor – 686 ha –
reprezintă aproximativ 18% din suprafața cultivată.

colaborare intre agricultori în vederea stimulării și creșterii producției
plantațiilor pomicule.

Plantele uleioase sunt cultivate pe o suprafață de 365 de ha. De asemenea,
pe o suprafață extinsă, pe 210 ha, este cultivată și lucerna, utilizată în
principal pentru hrana animalelor existente într-un număr ridicat la nivelul
comunei. La polul opus se întâlnesc culturile de cartofi (65 ha), tomate (6 ha),
fasole boabe (5 ha) și rădăcinoase (3 ha). Astfel se remarcă o structură a
culturilor dezechilibrată, rotirea corespunzătoare a acestora reprezentând
un proces dificil.

Referitor la suprafața totală de izlaz, aceasta ajunge la 140,50 ha și este
utilizată în preponderență pentru pășunatul animalelor deținute de locuitorii
comunei. Întrucât la nivelul comunei nu există ferme zootehnice este
necesară o atenție deosebită a administrației publice în vederea
îmbunătățirii calității și mărimii suprafeței de izlaz în vederea atragerii
potențialilor investitori.

2% 3%
5%

Tabel nr. 2.8 – Plantele cultivate la nivelul comunei Moldoveni
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire
Porumb
Grâu
Lucernă
Rapiță
Florea-soarelui
Rădăcinoase
Fasole boabe
Ovăz
Cartofi
Tomate

Număr hectare
352
240
210
75
290
3
5
95
61
6

Sursa: „Informații primite de la Primăria Comunei Moldoveni”

De-a lungul timpului, una din activitățile agricole reprezentative pentru
comuna Moldoveni era pomicultura. În prezent, ca urmare a defrișărilor și
resurselor financiare limitate ale proprietarilor, plantațiile de meri și pruni
obțin producții din ce în ce mai reduse. În acest sens este posibilă o

2

Informații primite de la Primăria Comunei Moldoveni
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Figura nr. 2.5 - Efectivele de animale de la nivelul comunei Moldoveni2

În anul 2013, la nivelul comunei Moldoveni s-a înregistrat un efectiv de 4.939
animale, din care 554 sunt bovine, 387 ovine, 100 cabaline, 210 caprine, 258
porcine, 150 de iepuri și 3200 de păsări, ce reprezintă un procent de
aproximativ 70% din totalul numărului de animale. De asemenea, la nivelul
comunei există și un efectiv de 80 de familii de albine.

Turism
Comuna Moldoveni deține resurse semnificative din punct de vedere
cultural ce pot fi valorificate în vederea dezvoltării durabile a turismului local.
Turismul agroturistic, dar și cel recreațional ar putea contribui la
diversificarea economiei locale datorită amplasării comunei într-un cadru
natural favorabil, obiectivelor cultural-istorice și a tradițiilor și obiceiurilor
specifice zonei.
Turismul cultural prezintă un potențial semnificativ în vederea dezvoltării
turismului la nivelul comunei Moldoveni. Patrimoniul natural, cultural și
istoric, tradițiile și obiceiurile constituind adevărate oportunități ce pot
contribui la dezvoltarea unor forme variate de turism și la creșterea
economică a comunei.
Principalele lăcașuri de cult de interes turistic la nivelul zonei Moldoveni sunt
reprezentate de:
 Biserica "Sf. Nicolae" din Parohia I. Aceasta deține un clopot
inscripționat cu slove chirilice: ”Ștefan Porcescul (mazil) (1737-1738)",
atestând anul turnării sale.
 Biserica "Sf. Nicolae" este prima biserică din Parohia II, construită între
anii 1852-1856.
 Biserica "Sfinții Voievozi" din Parohia I, Hociungi. Aceasta a fost
înălțată între anii 1901-1902 de o echipă condusă de meșterul italian
Enrico Buzetto și sfințită în 25 octombrie 1909 de către Episcopul
Gherasim Safirim al Romanului.
 Biserica "Sfântul Nicolae" din Parohia II, Hociungi a fost ridicată în între
anii 1923-1925 pe spațiul vechii biserici (ridicată în jurul anului 1800)
și deține catapeteasma și icoanele acesteia.
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Evoluția social-istorică a comunei Moldoveni și-a pus amprenta și asupra
dezvoltării culturii, prin deschiderea unor biblioteci publice și școlare.
Biblioteca publică din cadrul comunei a fost construită în anul 1898 la
inițiativa Ministrului Instrucțiunii Publice, Spiru Haret și deține un număr
total de 9.640 volume de carte.
În comuna Moldoveni există o tradiție de a cinsti ostașii care au luptat pentru
apărarea pământului și independenței naționale. Astfel,
în urma
evenimentelor din decembrie 1989, în cadrul comunei s-au ridicat două
monumente ale eroilor la inițiativa consiliilor bisericești, în incinta bisericilor
cu hramul „Sfinții Mihail și Gavril” și „Sfântul Nicolae”.
Muzeul de la Școala cu clasele I-VIII Moldoveni și Muzeul Satului de la Parohia
I Moldoveni sunt două obiective turistice care pot fi puse în valoare în
vederea dezvoltării turismului în zona comunei. Muzeul de la Școala cu
clasele I-VIII cuprinde o colecție de arheologie și etnografie alcătuită încă din
anul 1970. Printre exponatele muzeului se regăsesc și numeroase piese
colectate în urma descoperirilor arheologice de la Gabără-Moldoveni și
Hociungi din anul 1977. De asemenea, în cadrul muzeului există diverse
colecții de fragmente ceramice, cești dacice, podoabe, săgeți, piese de
harnașament, brăzdare de fier, ce aparțin culturii Cucuteni (epoca neolitică),
dar și numeroase obiecte de etnografie.
Muzeul satului de la Parohia I Moldoveni a fost înființat în anul 2003, iar cele
mai vechi exponate sunt reprezentate de topoarele din silex și obiectele
aparținând Culturii Cucuteni. Muzeul are două secțiuni, arheologie și artă
creștină.

De asemenea, comuna Moldoveni deține un potențial semnificativ de
valorificare a agroturismului. În cadrul gospodăriilor agricole mai dezvoltate
din comună s-ar putea îmbina activități specifice agriculturii cu serviciile
turistice. Totodată, în vederea atragerii turiștilor în zona comunei Moldoveni
este necesară dezvoltarea infrastructurii de agrement și petrecere a timpului
liber prin crearea unor condiții favorabile practicării turismului recreațional,
fiind o zonă cu un grad redus de poluare.
Activități și evenimente reprezentative
Evenimentele și activitățile culturale pot contribui de asemenea la
promovarea potențialului turistic al comunei. Astfel, una din sărbătorile
importante din comuna Moldoveni este marea sărbătoare creștină a Înălțării
Domnului care este prăznuită și ca Ziua Eroilor, eveniment cu ocazia căruia
se organizează ceremonii în cinstea ostașilor căzuți.
Ziua comunei a devenit o tradiție pentru locuitori, eveniment sărbătorit
anual în aceeași zi cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, pe
data de 15 august. Evenimentul atrage comercianți din toată zona Moldovei
și se organizează concerte în cadrul cărora participă artiști recunoscuți la
nivel regional și național. De asemenea, se organizează un bâlci tradițional,
iar finalul zilei este încununat de un foc de artificii. De asemenea, în ultimii
ani a devenit o tradiție sărbătorirea și premierea cuplurilor din cadrul
comunei care au împlinit peste 50 de ani de căsnicie.
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Infrastructură
Dezvoltarea infrastructurii reprezintă un punct cheie în vederea reducerii disparităților regionale. Astfel drumurile locale au un rol semnificativ în zonele rurale,
asigurând accesul la rutele de comunicare naționale, facilitând transportul persoanelor și schimburile economice. De asemenea, în vederea creșterii calității vieții
locuitorilor și dezvoltării economice a comunei sunt necesare realizarea unor investiții pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor și realizarea unei rețele de
canalizare menajeră. Implementarea unor servicii de standarde europene va asigura în cadrul comunei Moldoveni un mediu prielnic pentru investiții și locuit.

Infrastructura rutieră
Cu toate că în ultimii ani administrația publică locală a realizat investiții
semnificative în vederea reabilitării infrastructurii rutiere, rețeaua locală de
drumuri este relativ lentă și ineficientă în vederea transportului de persoane
și de mărfuri, reprezentând un obstacol semnificativ privind atragerea de noi
investiții în cadrul comunei.
Principala cale de transport în Comuna Moldoveni este reprezentată de
drumul județean DJ 158 care traversează comuna pe o distanță de 7,6 km,
de la un capăt la altul, de la est la vest.
În prezent, drumurile comunale au o lungimea totală de 11,10 km, dintre
care toate sunt asfaltate. În anul 2009 s-au modernizat tronsoane de drumuri
sătești pe o lungime de 2,26 km, iar în 2011 s-au depus proiecte prin
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului de modernizare a drumului
comunal DC 537 din E85-Horlești-Moldoveni pe o distanță de 7,2 km.
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Majoritatea drumurilor sătești sunt pietruite, în timp ce 9,2% dintre acestea
sunt de pământ, necesitând lucrări de modernizare și reabilitare în vederea
îmbunătăţirii accesibilităţii în cadrul comunei.

Starea drumurilor de acces spre exploatațiile agricole destinate circulației
vehiculelor agricole reprezintă un aspect important privind dezvoltarea
agriculturii. În momentul actual, lungimea drumurilor de exploatație agricolă
însumează 106,80 km, fiind în totalitate de pământ, lucru ce afectează în
mare parte agricultorii, dar și participanții la trafic. În ultimii ani,
administrația publică a realizat profilarea a 20 km de drum de exploatație
agricolă din fonduri proprii, reprezentând doar 19% din totalul drumurilor de
acest tip.
Tabel nr. 2.9 – Infrastructura de drumuri la nivelul comunei Moldoveni
Nr. crt.
1.

Categorie Drum
Drum Județean, din care:
-

2.

Drum Comunal, din care
-

3.

4.

Drum asfaltat
Drum asfaltat

Drumuri sătești, din care:
-

Drumuri pietruite

-

Drumuri de pământ

Drumuri de exploatație
agricolă, din care:
-

Drumuri din pământ
Total

Lungime (km)
7,6
7.6
11,10
11,10
30,84
28
2,84
106,80
106,80
156,34

Sursa: „Informații primite de la Primăria Comunei Moldoveni”
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Infrastructura de utilități
Calitatea vieții locuitorilor din comuna Moldoveni depinde în mare parte de
existența unei infrastructuri de utilități, care să permită dezvoltarea
activităților socio-economice din cadrul comunei. Obiectivele principale de
dezvoltare a infrastructurii de utilități din comuna Moldoveni, în
conformitate cu prevederile legislației naționale și a directivelor europene,
constau în: modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă,
înființarea unei rețele de canalizare menajeră, realizarea rețelei de
alimentare cu gaz metan și îmbunătățirea rețelei de energie electrică.

Având în vedere vechimea rețelei de alimentare cu apă, începând cu anul
2008, comuna Moldoveni a demarat un proiect de realizare a unui sistem
modern de alimentare cu apă a satului Moldoveni și a satului Hociungi. În
urma proiectului s-au instalat toate conductele necesare rețelei de
distribuție în satul Moldoveni, însă din lipsa fondurilor, alimentarea cu apă
potabilă a comunei Moldoveni a fost sistată temporar.

Alimentarea cu apă potabilă

Referitor la infrastructura publică de canalizare, în comuna Moldoveni nu
există o rețea de canalizare menajeră, astfel, în lipsa unui sistem funcțional
de canalizare, locuitorii apelează la soluții alternative, printre care utilizarea
latrinelor sau a bazinelor vidanjabile ce pot avea efecte negative asupra
mediului și sănătății umane ca urmare a amplasării și neetanșării
corespunzătoare a acestora.

Încă din anul 1963, în comuna Moldoveni a fost realizat un sistem de
alimentare cu apă, la care sunt conectate toate instituțiile publice din
localitate. Din cauza faptului că rețeaua de alimentare cu apă nu respectă
normativele în vigoare (nu există stație de tratare a apei), apa distribuită
poate fi folosită doar în scopuri menajere.
Lungimea totală simplă a rețelei de distribuție a apei este de 1 km, iar
cantitatea de apă distribuită consumatorilor este de 21 mii m3 anual.
În lipsa unui sistem de alimentare cu apă potabilă funcțional, locuitorii
comunei se alimentează în mare parte prin metode tradiționale. Izvoarele
„Fântânile Petrii” sau fântânile proprii reprezintă sursele unice de alimentare
cu apă potabilă, iar numărul fântânilor din cadrul comunei ajunge la 187.
Astfel, numeroase familii au apelat la metode alternative de alimentare cu
apă prin crearea unor sisteme proprii cu ajutorul hidrofoarelor și fântânilor
din gospodării.
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Rețeaua de canalizare menajeră

Astfel, în vederea protejării mediului, îmbunătățirii calității vieții populației
și dezvoltării locale este necesară implementarea unui sistem de canalizare
menajeră în satul Moldoveni și satul Hociungi care să împiedice deversarea
apelor uzate în mediul înconjurător.
De asemenea, colectarea apelor provenite din precipitații nu se realizează
conform normativelor în vigoare, ceea ce rezultă în contaminarea mediului
cu substanțe novice, producerea alunecărilor de teren și contribuie la
producerea de infiltrații și eroziunea solului.

Alimentarea cu energie termică
Cu toate că pe teritoriul comunei Moldoveni există sonde de extracție a
gazului metan, aceasta nu este racordată la rețeaua de alimentare cu gaz
metan, situație datorată în mare parte resurselor financiare limitate ale
comunei și locuitorilor. Având în vedere că teritoriul comunei este traversată
și de o conductă conectoare la o magistrală de transport a gazului metan
există posibilitatea derulării unor investiții care să asigure accesul
gospodăriilor la alimentarea cu gaz metan.
În prezent, principalele surse de încălzire sunt sobele și centralele termice pe
lemne, iar în cazul preparării hranei se folosește drept combustibil lemnul de
foc și gazul lichefiat.
Astfel, utilizarea sistemelor clasice de alimentare cu energie termică a
gospodăriilor generează un randament scăzut, afectând în același timp și
mediul înconjurător. Acestea se bazează pe arderea combustibilului lemnos
și al celui fosil, contribuind astfel la creșterea poluării atmosferice.
În același timp, gradul redus de izolare termică al gospodăriilor conduce la
generarea unor pierderi semnificative de energie termică, generând o
creștere a noxelor emise în atmosferă și a consumului de combustibil.
Pe lângă faptul că la nivelul comunei nu există servicii de furnizare de energie
termică sau gaze naturale, se constată și un nivel redus de implementare a
sistemelor ce utilizează surse regenerabile de energie (energie solară,
eoliană etc.).
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În anul 2000, administrația publică a comunei Moldoveni a realizat
demersuri pentru instalarea unui sistem de alimentare cu energie termică,
prin depunerea unui proiect de instalare a unui sistem de încălzire ce
utilizează energia regenerabilă și panouri solare pentru prepararea apei
calde menajere. Implementarea acestui proiect ar asigura gospodăriilor
condițiile minime de confort, ridicând nivelul de trai al locuitorilor și păstrând
un nivel de poluare scăzut.
De asemenea, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă a
locuitorilor este necesar ca administrația publică locală să urmărească
implementarea unei rețele de alimentare cu gaze naturale care va contribui
la utilizarea eficientă a resurselor naturale, la protejarea mediului
înconjurător și la dezvoltarea mediului economic local.

Rețeaua de energie electrică

Infrastructura de comunicații

Lungimea rețelei de energie electrică de la nivelul comunei Moldoveni este
de 50 km și asigură iluminatul electric pentru toate cele 969 gospodării din
comună, dintre care 526 aparțin satului Moldoveni, iar 443 de gospodării
satului Hociungi.

În contextul globalizării, infrastructura de comunicații reprezintă un element
semnificativ pentru dezvoltarea locală a comunei și desfășurarea eficientă a
activităților socio-economice.

Alimentarea cu energie electrică a comunei este realizată de EON MOLDOVA
S.A. prin Sistemul Energetic Național.
Considerând perspectivele de dezvoltare a comunei Moldoveni din punct de
vedere social și economic, extinderea rețelelor electrice și redimensionarea
echipamentelor specifice reprezintă un factor important în vederea susținerii
creșterii consumului de energie electrică.
De asemenea, iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile principale
care influențează calitatea vieții locuitorilor și determină gradul de civilizație.
Astfel, toate drumurile comunale și sătești dispun de iluminat public, însă
pentru eficientizarea consumului de energie electrică se poate pune accent
pe utilizarea unor surse de energie alternativă, cum ar fi energia solară și
eoliană.
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Facilitatea accesului la informație reprezintă un factor semnificativ în
dezvoltarea comunității din punct de vedere economic și social și contribuie
în mod pozitiv la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
Comuna Moldoveni a conștientizat importanța infrastructurii de comunicații
pentru realizarea într-un mod cât mai eficient a activităților socialeconomice, astfel că pe teritoriul comunei au fost amplasate cabine
telefonice digitale. De asemenea, începând cu anul 2000, locuitorii au
beneficiat de servicii de telefonie digitală, astfel că în prezent un număr de
210 familii din satul Moldoveni beneficiază de telefonie fixa, iar în satul
Hociungi numărul de familii cu acces la telefonie fixă ajunge la 120.
În ceea ce privește infrastructura de comunicații, în comuna Moldoveni
numărul abonaților la serviciile de telefonie mobilă și televiziune este în
continuă creștere. Astfel, în comună există 4 operatori de telefonie fixă și
mobilă. De asemenea, aproximativ 200 de persoane sunt abonate la internet,
iar numărul abonaților la cablu TV este în jur de aproximativ 1000.

Infrastructura de locuințe
Intravilanul localităţii reprezintă suprafaţa ce cuprinde totalitatea clădirilor
şi terenurilor destinate locuirii, dotării social-culturale şi serviciilor
populaţiei, unităţilor economice, circulaţiei şi transporturilor, spaţiilor verzi
şi de sport, lucrărilor edilitare, etc. ce se desfăşoară în comuna Moldoveni.

Numărul de locuințe din comuna Moldoveni reprezintă aproximativ 0,57%
din numărul total de locuințe din județul Neamț. Referitor la camerele de
locuit din comuna Moldoveni, acestea reprezintă 0,52% din numărul total al
camerelor de locuit pe întreg județul.

Suprafața de teren intravilan a comunei Moldoveni ajunge la 662,73 ha
dintre care 363,80 ha fac parte din suprafața locuibilă a satului Moldoveni,
iar 298,93 ha din suprafața locuibilă a satului Hociungi.

În ceea ce privește cele două tipuri de proprietate, se remarcă faptul că
proprietatea majoritar privată din cadrul comunei Moldoveni înregistrează
un procent de 0,58% din totalul proprietăților private ale județului Neamț.
Un procent de aproximativ 0,022% reprezintă proprietățile de stat de la
nivelul comunei în raport cu cele existente în cadrul județului.

Suprafața locuibilă a comunei Moldoveni era de 41.022 m2 la finalul anului
2012 și reprezintă aproximativ 0,49% din totalul suprafeței locuibile a
județului. Numărul total de locuințe la finalul anului 2012 se cifra la 1.237,
dintre care 1.236 erau proprietăți majoritar private, reprezentând 99,9% din
fondul locativ al comunei.
Referitor la suprafața locuibilă/locuitor în comuna Moldoveni este de 17,6
m2/loc, mai ridicată cu aproximativ 3 m2/loc față de cea înregistrată la nivel
regional și peste cea națională de 14,5 m2/loc.
Tabel nr. 2.10 – Situația locuințelor din comuna Moldoveni
Nr. crt.

Denumire

2010

2011

2012

1.

Camere de locuit

2.925

2.935

2931

2.

Total locuințe

1.234

1.237

1.235

3.

Gospodării

968

970

969

Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Numărul mediu de camere/locuință este de 2,37, cu 0,27 unități mai redus
decât media înregistrată la nivelul județului Neamț.
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Tabel nr. 2.11 – Situația fondului locativ al comunei Moldoveni 2012
Nr. crt.

Denumire

1.

Locuințe

2.

Camere de locuit
2

Județul Neamț

Moldoveni

215.655

1.235

563.113

2.931

8.266.746

41.022

3.

Suprafață locuibilă (m )

4.

Proprietate majoritar
de stat

4.511

1

5.

Proprietate majoritar
privată

211.144

1.234

Sursa: ”Direcția Județeană de Statistică Neamț”

În anul 2012, în comuna Moldoveni au fost eliberate autorizații de construire
pentru 9 clădiri rezidențiale cu o suprafață totală de 1.208 m2. De asemenea,
conform informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică, în anul 2012
a fost finalizată doar o construcție din cele începute în anii anteriori.

Resursele umane și ocuparea forței de muncă
În contextul crizei economice și diminuării decalajelor față de media Uniunii Europene, obiectivul principal al României pentru anul 2020 în ceea ce privește
resursele umane și ocuparea forței de muncă este acela de a atinge un nivel de ocupare a populației active de aproximativ 70%. Astfel este necesară
implementarea unor măsuri care să asigure existența unei piețe a forței de muncă flexibilă și dinamică, să asigure accesul oamenilor la locuri de muncă fără
discriminare, conform calificărilor și competențelor.

Contextul general
Regiunea Nord-Est are o populație de 3.148.600, conform cu rezultatele
preliminare ale Recensământului Populației din anul 2011. Astfel,
comparativ cu celelalte șapte regiuni de dezvoltare ale țării, reprezintă
regiunea cea mai populată, cu un procent de 64,9%.
Resursele de muncă ale regiunii au ajuns la un număr de 2.399.300 persoane,
în anul 2012, 49,6% dintre acestea reprezentând populația civilă ocupată.
Rata șomajului în regiunea Nord-Est este ușor superioară mediei naționale,
5,8% față de 5,2% în 2011, însă inferioară mediei comunitare europene de
9,7%.
În urma recensământului din anul 2011 s-au constatat diferențe
semnificative privind rata șomajului intre regiunile de dezvoltare ale
României. Regiunea Nord-Est a înregistrat o rată a șomajului de 5,8%, în
comparație cu regiunea Sud-Est, ce a înregistrat o rată semnificativ mai
ridicată, de 10,2%.
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Regiunea Nord-Est reprezintă una din cele mai prielnice zone pentru investiții
din Uniunea Europeană, în principal datorită costurilor scăzute a forței de
muncă. Astfel, localizarea comunei Moldoveni în cadrul Regiunii Nord-Est îi
oferă acesteia numeroase avantaje și oportunități de dezvoltare. Totodată,
datorită celor 3 centre universitare existente, regiunea beneficiază de forță
de muncă calificată, cu un nivel superior al educației și al pregătirii
profesionale. De asemenea, la nivelul regiunii s-a înregistrat o dezvoltare a
facilităților de transport, existând aeroporturi în trei centre urbane: Bacău,
Iași și Suceava și o rețea extinsă de transport feroviar.
Datorită prezenței solurilor fertile, favorabile unei game largi de culturi
agricole, una din cele mai importante ramuri economice ale zonei este
agricultura. De asemenea, turismul deține un potențial semnificativ de
creștere datorită condițiilor naturale și antropice, ce pot conduce la efecte
pozitive asupra creșterii economice.

Din punct de vedere al participării la principalele activități economice,
populația ocupată civilă predomină pe ramura agriculturii, silviculturii și
pescuitului cu un procent de 41.5%. Pe de altă parte, ramura serviciilor și
ramura construcțiilor dețin 35,6%, respectiv 22,9% din totalul populației
ocupate. Referitor la structura PIB, conform Anuarului Statistic din 2011,
serviciile reprezintă 49,8% din PIB, industria și construcțiile reprezintă 30,1%
iar agricultura reprezintă 10%.
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Indicatori reprezentativi și evoluție
În comuna Moldoveni, resursele umane și forța de muncă au cunoscut o
involuție semnificativă, fenomen cauzat în mare parte de criza economică
care s-a manifestat atât la nivel internațional cât și național.
Dezvoltarea socio-economică a unei comunități este determinată în mare
parte pe forța de muncă a acesteia. Drept urmare, analiza indicatorilor care
caracterizează distribuția populației pe grupe de vârstă și gradul de ocupare
al populației apte de muncă este importantă în determinarea factorilor care
contribuie la creșterea economică locală.
Populația activă a comunei Moldoveni se cifra la finalul anului 2012 la un
număr de 1.366 de persoane, reprezentând un procent de 59,5% din
numărul total de locuitori, cu 3,6% mai ridicată decât rata populației active
înregistrată la nivel județean. Astfel, se remarcă faptul că la nivelul comunei
există un nivel ridicat de furnizare a forței de muncă, însă pe termen lung
acest număr ar putea cunoaște o scădere semnificativă în urma sporului
natural negativ și îmbătrânirii populației.
În cadrul comunei Moldoveni, evoluția populației angajate a cunoscut în
perioada 2009-2012 un trend ascendent, astfel, în anul 2012, numărul mediu
de salariați în comuna Moldoveni era de 115 persoane, în creștere cu
aproximativ 15% față de anul 2009. Comparativ, la nivel județean, în 2012,
numărul salariaților a scăzut cu 10% față de anul 2009.
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Tabel nr. 2.12 – Numărul mediu de salariați în perioada 2009-2012
Nr. crt.

Denumire

2009

2010

2011

2012

1.

Salariați – total – număr
mediu

102

91

102

115

Sursa: „Direcția Județeană de Statistică Neamț”

În decursul anului 2012, doar 115 persoane din numărul total de locuitori
erau salariate, remarcându-se o creștere față de anul anterior cu aproximativ
9%.
Domeniul principal de activitate al populației angajate este agricultura, dar
și cel al învățământului. Numărul mediu de salariați în agricultură a crescut
în perioada 2009-2012 cu un procent de 39%, iar numărul persoanelor
salariate în învățământ a scăzut cu 25%.
De asemenea, în domeniul sanitar se constată o involuție, personalul sanitar
din comuna Moldoveni reducându-se de la 3 persoane în 2011 la o persoană
în 2012. Numărul mediu de persoane care lucrează în industrie a scăzut de la
16 în anul 2011 la 13 în anul 2012, iar numărul de cadre didactice s-a redus
la 20, în scădere cu 20% față de anul 2009, regres generat în mare parte de
reducerea activității industriale de la nivel județean și migrația locuitorilor de
vârstă productivă în străinătate sau spre zonele mai dezvoltate.

Tabel nr. 2.13 – Situația populației angajate din comuna Moldoveni
Nr. crt.
Denumire
2009 2010 2011

2012

1.

Număr mediu de salariați în
agricultură, silvicultură

24

19

34

39

2.

Număr mediu de salariați în
industrie

13

9

16

13

3.

Număr mediu de salariați în
administrație publică, apărare

15

14

14

17

4.

Număr mediu de salariați în
învățământ

25

25

22

20

5.

Număr mediu de salariați în
sănătate și asistență socială

3

3

3

1

Sursa: „Direcția Județeană de Statistică Neamț”

Localizarea comunei Moldoveni în imediata apropiere a orașelor Roman și
Buhuși facilitează pregătirea profesională a locuitorilor, dar contribuie și la
nivelului ridicat al migrației resurselor umane spre piața muncii din zonele
urbane. Astfel, comuna Moldoveni deține un potențial ridicat al dezvoltării
forței de muncă, însă pentru păstrarea acestora pe teritoriul comunei sunt
necesare eforturi pentru crearea și diversificarea locurilor de muncă pe plan
local.
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Gradul de ocupare și șomajul
În comuna Moldoveni, populația ocupată reprezintă 56,1% în anul 2012 din
numărul total de locuitori stabili (1.266 persoane cu vârsta cuprinsă între 18
- 62 ani). La sfârșitul anului 2011, populația ocupată a regiunii Nord-Est era
de 1.192.800 persoane, reprezentând un procent de 32,20% din totalul
populației și 14,2% din totalul populației active ocupate a țării3. Rata de
ocupare a resurselor de muncă din regiunea Nord-Est este de 49,70%, la
nivelul județului Neamț fiind înregistrată o rată de ocupare a populației mai
mare decât cea de la nivel regional de 51,10%4.

creștere față de anul 2008 cu aproximativ 53%. Cu toate acestea, în anul 2012
situația șomerilor s-a redresat, numărul acestora coborând cu 30% față de
anul de referință 2010, ca urmare creșterii numărului de persoane angajate
și retragerii unor persoane de pe piața muncii.
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Criza economică manifestată la nivel național a generat destabilizarea
economiei și restructurarea activităților economice, cu impact direct asupra
mediului economic și al gradului de ocupare a populației active. Astfel, criza
economică de lungă durată a generat o creștere semnificativă a șomajului
atât la nivel local cât și național, șomerii de la sate reprezentând 60% la nivel
național din totalul celor aflați în evidențe.
Cu toate că regiunea Nord-Est dispune de forță de muncă ieftină, calificată,
nivelul de investiții din zonă este destul de redus. Atractivitatea scăzută a
zonei are drept consecință directă creșterea șomajului și migrarea resurselor
umane locale, în special a celor calificate, în alte regiuni ale țării sau în
străinătate.
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Figura nr. 2.6 - Situația numărului de șomeri5

În ultimii ani, rata cea mai ridicată a șomajului din comuna Moldoveni a fost
înregistrată în anul 2010, când numărul de șomeri era de 47 de persoane, în

În ceea ce privește numărul de șomeri indemnizați, numărul acestora
ajungea la 14 persoane în anul 2012, în scădere față de anul precedent,
majoritatea de sex masculin. Asemenea, din categoria șomerilor
neindemnizați, 76% reprezintă populație masculina, iar 24% sunt șomeri
neindemnizați de sex feminin.

3

5

4

Sursa: „Analiza socio-economică a Regiunii Nord - Est 2014 – 2020”
Sursa: „Direcția Județeană de Statistică Neamț”
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Sursa: Idem 4

Educație
Creșterea economică are la bază nivelul de educație al forței de muncă, astfel încât dezvoltarea locală se fundamentează pe calitatea actului de instruire al
localnicilor. De asemenea, gradul de atractivitate al zonei pentru investiții externe crește proporțional cu calitatea și nivelul de instruire. Prin urmare, comuna
Moldoveni necesită un grad ridicat de implicare din partea autorităților administrative locale în vederea creșterii indicatorilor educaționali și al infrastructurii
școlare.

Contextul actual general
În prezent, în comuna Moldoveni există o unitate de învățământ primar și
gimnazial, clasele I-VIII și o grădiniță – Grădinița cu program normal,
structură a Școlii Moldoveni.
Școala are ca bază materială 8 săli de clasă, două laboratoare școlare (un
laborator de fizică și un laborator de informatică), un teren de sport, o sală
de sport și o bibliotecă școlară, iar grădinița cuprinde o clasă pregătitoare și
2 grupe de grădiniță, cu 2 terenuri de joacă pentru copii. De asemenea, elevii
au acces și la 22 calculatoare (14 în cadrul școlii gimnaziale și 8 în cadrul
grădiniței), dintre care 3 sunt conectate la internet (viteza de 12 Mbps).
Unitățile de învățământ sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă și
energie electrică, și dețin un sistem de încălzire cu centrale termice care
utilizează lemne de foc. Însă, din cauza faptului că la nivel comunal nu există
o stație de tratare a apei, apa distribuită în unitățile de învățământ nu este
potabilă, fiind folosită doar în scop menajer. De asemenea, toate corpurile
de clădire dispun de izolație termică.

37 | STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ

Numărul elevilor înscriși în anul școlar 2013/2014 este de 238 de persoane,
în creștere față de anul școlar anterior cu un procent de 1,67%. Din totalul
populației școlare, copiii înscriși la grădiniță dețin un procent de 19,74%, cei

înscriși în învățământul primar 38,65%, iar restul de 41,59% sunt înscriși în
învățământul gimnazial.
Tabel nr. 2.14. - Populația școlară din comuna Moldoveni

Nivelul de promovabilitate al elevilor reflectă în mare măsură calitatea
sistemului educațional din cadrul comunei Moldoveni. Astfel, în anul școlar
2012 – 2013 promovabilitate la evaluarea națională a elevilor înscriși în
unitățile de învățământ primar și gimnazial a fost de 52,94%, în scădere cu
aproximativ 20% față de anul școlar 2010 - 2011. Acest aspect reflectă
interesul în continuă scădere a elevilor față de studiu, dar și nivelul calitativ
scăzut al procesului educativ din cadrul comunei.

Nr.
crt.

Denumire

20102011

20112012

20122013

20132014

1.

Învățământ
preșcolar

49

45

46

47

2.

Învățământ primar

103

89

96

92

3.

Învățământ
gimnazial

109

99

94

99

Nr. crt.

Denumire

2011-2012

2012-2013

Total comună

261

233

236

238

1.

Frecvența elevilor la cursuri

98,77%

99,45%

2.

Numărul de absențe

1.729

1.205

Sursa: „Inspectoratul Școlar Județean Neamț”

Tabel nr. 2.16 - Frecvența elevilor la cursuri

Sursa: „Inspectoratul Școlar Județean Neamț”

În cadrul unităților de învățământ din comuna Moldoveni, personalul
didactic implicat în actul educațional este în număr de 14 cadre didactice, la
nivelul anului școlar 2013-2014. Prin urmare, unui cadru didactic ii revin
16,71 elevi, peste media de la nivelul județului Neamț de 14.6 elevi.
Tabel nr. 2.15 - Procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională
Nr. crt.

Denumire

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1.

Procentul de
promovabilitate

77,14%

59,09%

52,94%

Sursa: „Inspectoratul Școlar Județean Neamț”

În anul școlar 2012- 2013, 10 elevi au participat la Concursul „Pot și eu să fiu
bun la mate”, dintre care 2 elevi au obținut locul 1 și locul 2 pe etapa
județeană. De asemenea, elevii Școlii Gimnaziale Moldoveni au participat și
la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică.
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Absenteismul reprezintă o problemă principală pentru unitățile de
învățământ situate în mediul rural. Cu toate acestea, se remarcă un nivel
scăzut de absenteism în rândul elevilor din comuna Moldoveni,
înregistrându-se o scădere semnificativă, de 30%, în anul școlar 2012-2013
comparativ cu anul precedent. Frecvența la cursuri în anul școlar 2012 – 2013
este în procent de 99,45%, în creștere față de anii anteriori, iar rata
abandonului școlar este de 0,58%.

Principalele probleme
Tabel nr. 2.17 - Rata abandonului școlar în perioada 2010-2014
Nr. crt.

Denumire

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1.

Rata abandonului școlar

0%

0%

0.58%

O problemă prioritară in vederea dezvoltării comunității locale o constituie
educația și formarea resurselor umane. Astfel, nivelul de educație,
cunoștințele și calificările locuitorilor contribuie în mare măsură la creșterea
nivelului de trai și reprezintă baza dezvoltării economice.

Sursa: „Inspectoratul Școlar Județean Neamț”

Elevii au acces la biblioteca școlară din cadrul instituției, care pune la
dispoziția acestora un număr de 8.000 de volume, dintre care peste 700 sunt
achiziționate în ultimii 5 ani. De asemenea, aceasta deține o sală de clasă ce
este utilizată și pentru Centrul de Informare și Documentare, dar și un
depozit pentru cartea școlară.
În ultimii ani s-au realizat anumite lucrări de reabilitare și modernizare a
infrastructurii școlare: dotarea cu echipamente moderne a sălilor de clasă,
izolarea termică a clădirilor, însă este necesară continuitatea acestora în
vederea derulării în condiții bune a actului de învățământ.
Din cauza lipsei unei instituții școlare liceale, dar și localizării comunei în
apropierea orașului Roman și Buhuși, majoritatea elevilor aleg sa-și continue
studiile liceale în zona urbană, fapt ce contribuie la diversificarea pregătirii
populației din comună, atât la nivelul studiilor dar și al specializărilor
obținute.
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Așadar, în comuna Moldoveni sunt necesare investiții semnificative în
vederea îmbunătățirii sistemului educațional. Dotarea unităților de
învățământ cu echipamente moderne de studiu și reabilitarea clădirilor
reprezintă acțiuni prioritare pentru asigurarea derulării în condiții optime a
actului de învățământ.
De asemenea, una din principalele probleme cu care se confruntă sistemul
educațional din cadrul comunei Moldoveni este legată de rata de
promovabilitate scăzută la Evaluarea Națională. Numărul mare de elevi care
provin din familii cu situație materială precară, fluctuația cadrelor didactice
care predau disciplinele de examen, schimbările frecvente de ordin legislativ
și programele de studiu neadaptate noilor cerințe pot fi cauza ale acestei
situații.
Astfel, este necesar ca administrația publică să implementeze diverse măsuri
care să vizeze următoarele aspecte: acordarea de facilități pentru familiile
cu un nivel financiar scăzut pentru a încuraja sporirea timpului alocat
învățăturii pentru elevi, îmbunătățirea metodelor de predare care să atragă
elevii către studiu și acordarea de facilități cadrelor didactice pentru a
preveni fluctuațiile de învățători și profesori care predau discipline de
examen și nu numai.

Sănătate
Asistența medicală este o necesitate primară la nivelul oricărei comunități, însă existența deficiențelor la nivel administrativ conduc la carențe semnificative privind
bugetul alocat sănătății, ceea ce contribuie la ineficiența sistemului sanitar și la slaba echipare a unităților medicale.

Contextul actual general
În comuna Moldoveni funcționează 2 cabinete medicale în care activează 2
medici și două asistente, dar și un cabinet stomatologic. Localnicii din satul
Moldoveni și Hociungi beneficiază și de existența unui ecograf performant ce
contribuie la prevenirea și atenuarea problemelor de sănătate cu care
aceștia se confruntă.
De asemenea, în cadrul comunei Moldoveni există și un centru de
permanență, al doilea de acest gen deschis în mediul rural în județul Neamț.
Astfel, locuitorii beneficiază în mod gratuit și permanent de asistență
medicală – consultații, tratamente. Centrul de permanență deservește și
locuitorii comunelor învecinate, printre care Bahna, Secuieni și Români. Cu
toate acestea, dotarea centrului este minimală, necesitând în viitorul
apropiat o dotare corespunzătoare cu echipamente medicale performate,
care să vină în ajutorul medicilor și al cetățenilor.
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La finalul anului 2012, cele 2 cabinete medicale care activează în comuna
Moldoveni au asigurat asistență medicală pentru aproximativ 1.925
persoane, asigurate și neasigurate, iar în anul 2013 pentru 1.940 persoane.
Referitor la numărul de consultații, s-a înregistrat un număr de 5.436 de
consultații pe anul 2012, respectiv 5.135 consultații pe anul 2013.
Bolnavii cronici reprezintă 26,9% din populația totală a comunei, copii sub un
an reprezintă 0,43% iar femeile însărcinate ajung la un procent de 0,56% din
numărul total de locuitori pe 2013.
Pe anul 2013, persoanele vulnerabile care au primit servicii medicale au fost
în număr de 10, reprezentând categoria nou-născuților.

Tabel nr. 2.19 – Situația beneficiarilor de asistență medicală la domiciliu
Nr. crt.

Categoria de persoane

Număr persoane

1.
2.
3.

Bătrâni
Femei gravide
Bolnavi cronici

-

4.
5.

Nou-născuţi
Persoane cu dizabilităţi

6.
7.
8.

Persoane neasigurate
Victime ale violenţei domestice
Copii din familii dezorganizate

-

9.
10.

Persoane cu probleme de sănătate mintală
Persoane cu risc

-

TOTAL

10
-

10

Sursa: „Informații primite de la Primăria Comunei Moldoveni”

Tabel nr. 2.18 - Situația categoriilor de persoane vulnerabile pe anul 2013
Nr. crt.

Categoria de persoane

Număr persoane

1.

Bătrâni (peste 60 de ani)

793

2.
3.
4.

Femei gravide
Bolnavi cronici
Nou-născuţi

13
617
10

5.
6.

Persoane cu dizabilităţi
Persoane neasigurate

82
378

7.
8.
9.

Victime ale violenţei domestice
Copii din familii dezorganizate
Persoane cu probleme de sănătate mintală

26
42

10.

Persoane cu risc
Total

1961

Sursa: „Informații primite de la Primăria Comunei Moldoveni”
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Întrucât unui medic ii revin aproximativ 1.146 de locuitori, comuna
Moldoveni se confruntă cu o insuficiență semnificativă legată de personalul
medical, problemă caracteristică regiunii Nord-Est, ce înregistrează în medie
o valoare de aproximativ 18,3 medici la 10.000 de locuitori, sub media
înregistrată la nivel național de 23,4 medici la 10.000 de locuitori.
În prezent, în comuna Moldoveni există o singură farmacie care distribuie
medicamente locuitorilor, în cadrul căreia activează un farmacist.
La nivelul comunei Moldoveni nu există un serviciu de ambulanță, cazurile
de urgență fiind preluate de Serviciul de Ambulanță Roman, care se află la o
distanță de aproximativ 18 km.

Principalele probleme
Serviciile medicale din cadrul comunei Moldoveni nu prezintă metode
moderne de prevenire și remediere a problemelor de sănătate ale
locuitorilor. Cu toate acestea, comuna deține echipamentul necesar în
vederea acordării primului ajutor în probleme de sănătate generală și
stomatologice.
Îmbunătățirea serviciilor medicale trebuie sa reprezinte o prioritate în cadrul
strategiei de dezvoltare a comunei Moldoveni, prin implementarea unui
sistem sanitar eficient, cu o infrastructură adecvată, care să contribuie la
creșterea accesibilităților localnicilor la servicii medicale moderne.
La nivel local, există o necesitate stringentă ca sistemul sanitar să se ridice la
standardele impuse de către Uniunea Europeană, în vederea reducerii
disparităților regionale. Astfel, calitatea serviciilor medicale poate ajunge la
un nivel competitiv prin atragerea și reținerea personalului sanitar
specializat, și nu în ultimul rând prin stimularea investițiilor private la nivelul
comunei.
Lipsa unui sistem unic informatic integrat care să integreze furnizorii de
asistență medicală reprezintă una din principalele probleme cu care se
confruntă sistemul sanitar, situație întâlnită atât la nivel local, dar și național.
Bugetul redus alocat anual către sistemul sanitar este insuficient pentru buna
organizare și desfășurare a unităților medicale. Este necesară suplimentarea
fondurilor astfel încât localnicii sa primească îngrijirea necesară în vederea
creșterii speranței de viață și îmbunătățirii calității vieții.

42 | STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ

Drept urmare, pentru a pune la dispoziția localnicilor servicii calitative și în
același timp accesibile persoanelor din mediul rural, care au posibilități
financiare limitate, este necesar ca administrația publică locală să sporească
fondurile alocate, fie din bugetul local, fie prin accesarea de fonduri
europene, în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale și reabilitării
infrastructurii sanitare.

Servicii sociale
Un obiectiv major în cadrul strategiei Europa 2020 este reprezentat de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, care se concretizează prin reducerea numărului
de persoane expuse riscului sărăciei, nivelului de precaritate materială severă și a numărului de persoane din cadrul gospodăriilor caracterizate cu un nivel scăzut
de ocupare a forței de muncă. Astfel, este necesară promovarea incluziunii sociale care joacă un rol important în îmbunătățirea capitalului uman și contribuie la
dezvoltarea armonioasă a comunității locale.

Contextul actual general
Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei
Moldoveni are în vedere creșterea gradului de incluziune socială prin
identificarea și soluționarea problemelor sociale ale comunității din diferite
domenii precum: protecția copilului, a familiei, a persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a persoanelor aflate în
nevoi.
În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, compartimentul de
asistența socială desfășoară următoarele activități:
 prevenirea situațiilor care pot conduce la marginalizare sau excluziune
socială;
 identificarea nevoilor individuale și de grup și a principalelor categorii
de persoane care beneficiază de servicii sociale;
 informarea asupra situațiilor de vulnerabilitate și dificultate, precum
și asupra drepturilor sociale legale ale persoanelor;
 realizarea de măsuri educative și de supraveghere destinate
preîntâmpinării comportamentelor deviante;
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 acordarea de sprijin material și financiar persoanelor și familiilor cu
venituri reduse cu scopul acoperirii nevoilor minime, prevăzute de
ansamblul dispozițiilor legale în vigoare.
Administrația publică locală finanțează anual departamentul de servicii
sociale în vederea acordării de ajutor financiar localnicilor care au o situație
socială precară. Pentru anul 2013, cheltuielile privind serviciile sociale au fost
în valoare de 5.053 mii lei, cu aproximativ 58% mai puțin față de bugetul
acordat în anul 2012.
Referitor la numărul persoanelor cu dizabilități din comuna Moldoveni,
acestea se cifrau la 81 de persoane în anul 2013, dintre care doar 20
beneficiau de indemnizație de handicap. În perioada 2011-2013 se constată
o stagnare a numărului de persoane cu dizabilități, acesta fiind constant în
toți cei trei ani. În același timp, se remarcă faptul că persoanele vârstnice
dețin ponderea cea mai ridicată privind distribuția numărului de persoane cu
dizabilități pe grupe de vârstă.

Principalele probleme
Numărul de însoțitori a persoanelor cu dizabilități în perioada 2011-2013 se
cifra la 20 de persoane, constatându-se faptul că 100% din persoanele ce
primesc indemnizație de handicap au asistenți personali.

Conceperea de politici de succes privind ocuparea forţei de muncă și
educaţia joacă un rol semnificativ în combaterea sărăciei și a excluziunii
sociale, reducerea sărăciei îmbunătățind oportunităţile de angajare ale
lucrătorilor și șansele copiilor la o educație de calitate.

În vederea creșterii incluziunii sociale la nivelul comunității, companiile din
cadrul comunei au posibilitatea angajării persoanelor cu dizabilități, însă în
perioada 2011-2013 nici o persoană care face parte din această categorie de
persoane defavorizate nu a fost angajată. Astfel, se remarcă necesitatea de
a implementa diferite măsuri care să promoveze și să încurajeze incluziunea
acestora pe piața muncii.
De asemenea, serviciile sociale oferă ajutor și persoanelor cu resurse
financiare limitate prin acordarea unui sprijin financiar pentru încălzire.
Astfel, numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire în anul 2013 era de 120
de persoane, reprezentând 5,23% din totalul populației. De asemenea, se
constată o scădere de aproximativ 14% față de numărul de persoane care au
beneficiat de ajutor de încălzire în anul 2011, ceea ce indică o ușoară creștere
a nivelului de trai a locuitorilor din cadrul comunei.
Tabel nr. 2.20 - Situația beneficiarilor de ajutoare de încălzire
Nr. crt.
1.

Categoria de persoane
Beneficiari de ajutoare de încălzire

2011
139

2012
121

2013
120

Sursa: „Informații primite de la Primăria Comunei Moldoveni”

Referitor la infrastructura de specialitate, în cadrul comunei Moldoveni nu
există amenajări specifice persoanelor cu dizabilități, situație ce îngreunează
procesul de incluziune socială.
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Astfel, este necesară întreruperea transmiterii sărăciei de la o generaţie la
alta și asigurarea de șanse egale pentru toţi locuitorii comunei Moldoveni.
De asemenea, trebuie consolidată intervenţia administrației publice în
domenii precum asistenţa medicală și educaţia, fiind esențiale asigurarea
unui echilibru corespunzător între muncă și viaţa privată și încurajarea
participării persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate pe piaţa forţei
de muncă.
În comuna Moldoveni se impune o atenție sporită serviciilor sociale oferite
pentru prevenirea excluziunii pe termen lung și pentru a spori eficiența
cheltuielilor sociale. Disponibilitatea și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor,
înlesnirile fiscale pentru persoanele cu venituri reduse și prestaţiile sociale
bine concepute și orientate sunt instrumente esenţiale în acest sens.
La nivelul comunei Moldoveni, protecţia socială oferă persoanelor siguranţă
în faţa riscului social și ajută la reducerea sărăciei. În același timp, este
necesară încurajarea incluziunii grupurilor vulnerabile și combaterea
atitudinilor și practicilor sociale de discriminare, contribuind semnificativ la
dezvoltarea durabilă a comunității.

Cultură și artă
Cultura reprezintă un instrument semnificativ pentru coeziunea socială și influențează într-un mod pozitiv dezvoltarea socială și comunitară. Astfel,
promovarea diversității culturale, eliminarea tensiunilor și excluziunii sociale generează și revitalizează comunitățile, contribuind la creșterea
calității vieții locuitorilor.

Patrimoniul cultural
Deși comuna Moldoveni deține un patrimoniu cultural diversificat, acesta nu
este îndeajuns valorificat. Această situație, des întâlnită în mediul rural, este
cauzată în mare parte de lipsa fondurilor alocate pentru promovarea
tradițiilor locale și patrimoniului istoric și cultural.
Lăcașurile de cult și monumentele istorice din cadrul comunei Moldoveni ar
putea revitaliza turismul și creșterea economică a zonei. Cu toate acestea,
majoritatea obiectivelor turistice sunt necunoscute publicului larg.
Realizarea unei oferte turistice corespunzătoare și creșterea calității
serviciilor în acest sector ar putea impulsiona dezvoltarea zonei din punct de
vedere cultural.
În cadrul comunei Moldoveni există două cămine culturale. Căminul cultural
din satul Moldoveni a fost construit în anul 1956, iar cel din satul Hociungi
încă din anul 1910. În cadrul acestora s-au realizat de-a lungul timpului
diverse activități cultural-artistice, dar și sportive: tenis de masă, șah, table
ș.a.
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Orchestra de instrumentiști a comunei a debutat în fața publicului pe scena
căminului cultural. Serbările școlare, dar și cele tradiționale, de Crăciun sau
de Anul Nou s-au realizat în incinta căminului cultural din Moldoveni. De
asemenea, în sala mare a Căminului din satul Moldoveni se rulau în fiecare
duminică filme pentru publicul larg, acesta adăpostind de-a lungul timpului
și grădinița din comună, dar și biblioteca publică.
Principalele instituții culturale ale comunei sunt reprezentate de cele două
muzee care dețin importante colecții arheologice ce aparțin culturii de la
Cucuteni, fragmente ceramice ce datează de peste 5000 de ani, dar și obiecte
de etnografie, cum ar fi: război de țesut, piepteni, cârlige, blidare, ștergare,
ceaune și căni. În cadrul Muzeului satului de la Parohia I Moldoveni există și
numeroase cărți, foarte importante din punct de vedere al vechimii acestora,
ce datează din anul 1755 până la 1899.

De asemenea, biblioteca publică reprezintă un obiectiv turistic important în
cadrul comunei Moldoveni, fiind construită la îndemnul marelui pedagog și
sociolog Spiru Haret, în anul 1898, și deține un fond de carte de 9.640
volume.
Principalele monumente de pe teritoriul comunei Moldoveni s-au realizat ca
urmare a respectului față de persoanele care au luptat pentru apărarea
pământului și independenței naționale. Astfel, au fost ridicate două
monumente în cinstea eroilor din comună și în urma evenimentelor din
decembrie 1989, în incinta bisericilor cu hramul „Sfinții Mihail și Gavril și
„Sfântul Nicolae”.

Evenimente culturale
Respectarea sărbătorilor locale și religioase, Anul Nou, sărbătoarea Paștelui,
Ziua Eroilor, contribuie la păstrarea identității culturale a locuitorilor din
comuna Moldoveni. De asemenea, patrimoniul cultural este dominat de
evenimente culturale ce au ca scop păstrarea tradițiilor și obiceiurilor.
Infrastructura culturală a comunei Moldoveni este reprezentată de 2 cămine
culturale cu o vechime de peste 50 de ani, dintre care cel din satul Moldoveni
a fost reabilitat și modernizat recent, iar căminul cultural din Hociungi nu mai
este funcționabil, necesitând ample lucrări de reabilitare.
În fiecare an, pe data de 15 august se sărbătorește Ziua Comunei, cu ocazia
căreia se desfășoară variate manifestări cultural-artistice, printre care
spectacole de muzică folclorică și spectacole de dans.
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Sărbătoarea creștină Înălțarea Domnului este sărbătorită în comună ca Ziua
Eroilor, zi în care se organizează diverse ceremonii pentru cinstirea ostașilor
căzuți în luptă.
În cadrul căminului cultural din satul Moldoveni se organizează diverse
evenimente culturile: serbări școlare, concerte și spectacole de muzică sau
dans, dar și spectacole de datini și obiceiuri. De asemenea, unitatea de
învățământ și biblioteca publică din cadrul comunei găzduiesc numeroase
evenimente culturale, dintre care pot fi menționate următoarele:




Ziua Mondială a Apei – 25 aprilie;





Expoziții (carte, pictură, grafică, goblenuri, fotografii vechi);

Nouă chiar ne pasă! – expoziție, târg de icoane pictate și activități de
voluntariat cu ocazia Paștelui;
Activității de animație culturală;
Concursuri - pe diferite teme culturale;

Sport și agrement
Comuna Moldoveni este amplasată într-un cadru natural care oferă
oportunități variate de practicare a activităților de agrement și sportive. Însă,
pentru valorificarea și promovarea acestora este necesară atragerea unor
investiții care să asigure dezvoltarea potențialului comunei, având în vedere
nivelul scăzut de echipare al acesteia în momentul actual.
În prezent, la nivelul comunei Moldoveni există numai un teren de sport,
amenajat în cadrul unității de învățământ din comună. De asemenea,
administrația publică are în vedere construirea unui parc public în satul
Moldoveni, echipat cu echipamente pentru gimnastică, destinat tuturor
locuitorilor din comună.
Deși comuna Moldoveni deține un potențial ridicat în vederea dezvoltării
infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber, sunt necesare
realizarea unor investiții semnificative cu scopul dezvoltării circuitelor
turistice și promovării activităților sportive, insuficient valorificate.
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Mediu
Protecția mediului constituie unul din obiectivele principale ale României în cadrul strategiei de dezvoltare națională pentru anul 2020. Creșterea economică și
reducerea disparităților regionale trebuie să aibă în vedere protecția mediului prin limitarea efectelor negative ale activităților economice asupra acestuia.
Conservarea biodiversității, prevenirea riscurilor de calamități naturale și reconstrucția ecologică reprezintă obiective ce trebuie luate în considerare în vederea
realizării unei economii competitive și dezvoltării regionale.

Contextul actual general
În comuna Moldoveni, majoritatea efectelor negative asupra mediului provin
din arderea combustibililor pentru încălzire și prepararea hranei, în urma
activităților agro-zootehnice și economice realizate în cadrul comunei sau în
comunele învecinate. Cu toate acestea, în general, calitatea factorilor de
mediu este bună, înregistrându-se un nivel scăzut de poluare.
Traficul rutier generează pe lângă poluarea aerului și creșterea nivelului de
poluare fonică, însă acesta nu contribuie într-un mod semnificativ la
poluarea mediului înconjurător, comuna nefiind traversată de drumuri
naționale sau de interes european ce sunt caracterizate de fluxuri mari de
trafic.
Comuna Moldoveni este traversată de pârâul Poarca, iar în zonele de luncă
se produc uneori inundații ca rezultat al creșterii rapide a debitului, în urma
cantităților ridicate ale precipitațiilor în anotimpul de vară, însă pagubele
provocate nu sunt semnificative.
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Deși apele subterane din zona comunei Moldoveni sunt caracterizate ca
având o calitate deosebită a apei potabile, calitatea apelor de suprafață este
amenințată de prezența gunoaielor aruncate pe malurile pâraielor, sau în
șanțuri, astfel încât se impune ca o necesitate din ce în ce mai stringentă
amenajarea unei gropi de depozitare a deșeurilor. De asemenea, lipsa
sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate contribuie la creșterea
cantităților de poluanți din apele uzate, contribuind la calitatea precară a
apelor de suprafață.
Privitor la monitorizarea poluării atmosferice, comuna Moldoveni nu
dispune de o stație locală de monitorizare a indicatorilor specifici. Cu toate
acestea, monitorizarea se realizează prin intermediul măsurătorilor la stația

Managementul deșeurilor
localizată în orașul Roman. Valorile înregistrate sunt situate sub limita
maximă admisibilă stabilită de legislația în vigoare pentru principalii poluanți
atmosferici: dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi în suspensie/sedimentabile
(SO2,NO2,NH3, H2S).
Fenomenele fizice naturale, dar și activitățile umane influențează în mare
măsură calitatea solurilor din regiune. Drept urmare, pe teritoriul comunei
există și soluri coluviale, eluviale și lăcoviști cu diferite grade de erodare. De
asemenea, reacția solurilor este caracterizată ca 19% din suprafață cu reacție
slab alcalină, 17% din suprafață cu reacție neutră sau slab acidă și 15% din
suprafață cu reacție acidă.

Administrația publică locală este responsabilă cu gestionarea deșeurilor
existente pe raza comunei. Astfel, aceasta trebuie să asigure colectarea
deșeurilor, transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea finală a acestora.
La nivelul comunei, serviciile de salubritate sunt asigurate de firma Rossal
S.A. Cantitatea colectată de deșeuri în perioada 2011-2013 a ajuns la 2.700
m3, iar spațiul de depozitare al acestora se află pe raza Municipiului Roman,
la o distanță de aproximativ 19 km.
Conform datelor furnizate de Primăria Comunei Moldoveni, ponderea
gospodăriilor care beneficiază de sistemul de management al deșeurilor este
de 100%.

Spații verzi
În prezent, la nivelul comunii Moldoveni nu există un registru al spațiilor
verzi, situație ce poate afecta buna gestionare a potențialului acestora.
Astfel, în vederea menținerii și dezvoltării funcțiilor de protecție a spațiilor
verzi, protecției mediului și asigurării calității vieții, ameliorarea compoziției
și a calității spațiilor verzi este necesară elaborarea unui Registru al spațiilor
verzi care să vină în ajutorul administrației locale privind reglementarea și
administrarea acestora.
În momentul de față, în comuna Moldoveni există un parc al tineretului,
construit în anul 2009. Acesta se întinde pe o suprafață de 2.177 m2 și este
dotat cu bănci, foișor, fântână arteziană și toalete ecologice. Aferent parcului
există și un loc de joacă pentru copii, dotat cu balansoare, leagăne, topogane.
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În comuna Moldoveni nu există un sistem de management aferent colectării
selective, fapt ce contribuie la depozitarea neadecvată a deșeurilor
biodegradabile, deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor periculoase.
În județul Neamț s-a implementat Sistemul de Management Integrat al
Deșeurilor, ce cuprinde depozitul ecologic de la Girov, Stația de sortare și
transfer de la Cordun, stație care va deservi 26 de comune și municipiul
Roman, printre care și comuna Moldoveni.
De asemenea, în vederea reducerii depozitării neadecvate a deșeurilor, este
necesară promovarea compostării individuale în cadrul gospodăriilor,
aceasta reprezentând o formă naturală de reciclare de care locuitorii
comunei pot beneficia sub formă de fertilizant sau ameliorator de sol.

Un aspect important în gestionarea deșeurilor este constituit de
managementul deșeurilor electrice și electronice DEE, astfel încât este
necesară colectarea selectivă a acestora, după tipul de material pe care îl are
în componență. De asemenea este necesară promovarea reciclării deșeurilor
la nivel local, și reutilizarea deșeurilor provenite din urma demolărilor sau
reparațiilor din construcții.
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Capacitatea administrației publice locale
Aderarea la Uniunea Europeană prevede îmbunătățirea sistemului de administrație publică. Astfel se constată necesitatea reformării sistemului administrativ
pentru buna funcționare a acestuia în slujba cetățeanului. Dezvoltarea economiei locale implică adaptarea sectorului public în contextul transformării continue
a mediului economic și social, prin urmare, creșterea eficienței, calității și credibilității administrației publice reprezintă un imbold pentru augmentarea
investițiilor la nivel local și, în final, dezvoltarea comunității.

Contextul actual general
Administrația publică ocupă un rol semnificativ în dezvoltarea economiei
locale prin susținerea și implementarea unui management potrivit
contextului de modernizare și reformare a instituțiilor publice.
Cei 19 angajați ai primăriei comunei Moldoveni își desfășoară activitatea în
cadrul unui imobil vechi de peste 45 de ani, cu un grad de deteriorare de
10%, ce necesită reabilitare termică, localizat în satul Moldoveni. Dotările
primăriei constau în 2 faxuri, 4 imprimante, 1 xerox, 2 telefoane fixe și 5
calculatoare. De asemenea, sediul primăriei beneficiază de acces la rețeaua
de telefonie fixă și mobilă, și toate calculatoarele au acces la internet.
Autonomia locală a comunei Moldoveni se realizează sub guvernarea directă
a instituțiilor administrativ-teritoriale, alcătuite din:
 Consiliul Local: format din 11 consilieri, acesta deține putere de decizie
în problemele de interes local care nu intră, prin lege, în competența
altor instituții.
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 Primarul: acesta reprezintă autoritatea executivă din cadrul
administrației locale și are rolul de a asigura respectarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor constituției,
precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor președintelui
României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și a hotărârilor
consiliului local.
Personalul din cadrul primăriei Moldoveni este structurat pe departamente
funcționale în vederea aplicării atribuțiilor acesteia într-un mod organizat:
administrativ, social, cultural etc. La nivelul comunei, administrația publică
pune la dispoziția locuitorilor și servicii de urgență oferite de Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență.
În vederea accesării diferitelor surse de finanțare, externe sau interne, se
constată necesitatea implementării unor măsuri de îmbunătățire a serviciilor
publice și a cadrului administrativ, lucru ce poate conduce la dezvoltarea
armonioasă a comunității.

Capacitate financiară
Administrația publică locală a comunei Moldoveni finanțează activitățile pe
care le întreprinde din bugetul local realizat în decursul unui an. Pe baza
acestuia se stabilesc domeniile, activitățile și evenimentele ce vor primi
finanțare de la bugetul local.
14.000

ridicându-se la aproximativ 61% din totalul bugetului local, iar pe 2013 a atins
un procent de 56,5%.
Tabel nr. 2.21 – Repartizarea cheltuielilor bugetului local pe domenii

Nr. crt.

12.995
11.985

Cheltuieli buget local
din care:

2011
(mii lei)

2012
(mii lei)

2013
(mii lei)

Ponderea
cheltuielilor
în bugetul
local (%)

12.000

1.

Administrație

573

408

433

8%

2.

Transferuri

26

29

4

0,1%

3.

Ordine publică

135

98

107

2,2%

4.

Învățământ

2.140

1.445

863

17%

4.000

5.

Sănătate

71

24

29

0,8%

2.000

6.

Cultură

1.451

1.512

395

7,9%

7.

Asistență socială

224

211

199

4%

8.

Servicii și dezvoltare

221

74

88

1,8%

9.

Protecția mediului

115

82

84

1,7%

10.

Drumuri

8.039

7.202

2.851

56,5%

10.000
8.000
6.000

5.053

0
2011

2012
2011

2012

2013
2013

Figura nr. 2.7 – Situația veniturilor din bugetul local al comunei Moldoveni (mii lei)

6

Analizând veniturile bugetului local se poate remarca trendul descendent pe
care acestea le-a înregistrat în perioada 2011-2013. La finalul anului 2013
raportându-se o diminuare a acestora cu aproximativ 50% față de anul 2011.
De asemenea, se constată faptul ca majoritatea fondurilor de la bugetul local
a fost alocată îmbunătățirii infrastructurii rutiere, suma alocată în 2011

6

Sursa: „Informații primite de la Primăria Moldoveni, Departamentul financiar-contabil”
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Sursa: „Informații primite de la Primăria Moldoveni, Departamentul financiar-contabil”

În ceea ce privește domeniul învățământului, administrația publică a alocat
17% din bugetul local în 2013, mai mult cu 5% procente față de anul anterior,
situație datorată în mare parte derulării programelor cu finanțare
guvernamentală, printre care programul Cornul și laptele și achiziționarea
de rechizite școlare pentru elevii ce provin din familii defavorizate. Cu toate

acestea, la polul opus se remarcă faptul că administrația publică alocă
venituri reduse pentru protecția mediului, cultură, sănătate și asistență
socială.

Ordine și siguranță publică
În cadrul comunei Moldoveni funcționează un Post de Poliție în cadrul căruia
își realizează activitatea 3 salariați. Întrucât media normală este de 1 polițist
la 1,000 de locuitori, în comuna Moldoveni această valoare este mai scăzută,
astfel încât unui polițist ii revine un număr de aproximativ 764 persoane.
Privind numărul de dosare penale înregistrate, media anuală este de 23 de
dosare pe an, dintre care 19 sunt dosare penale cu autori cunoscuți. În anul
2013 se constată o creștere semnificativă a acestora, situație generată în
mare parte de faptul că parte din infracțiunile care erau sub competența
instanței de judecată au trecut în competența organelor de poliție. Referitor
la numărul dosarelor penale înregistrate cu autori necunoscuți, se
înregistrează o medie de 5 dosare pe an.
Drept urmare, situația infracțională de la nivelul comunei nu prezintă
probleme îngrijorătoare, organele de poliție manifestând un grad ridicat de
responsabilitate în ceea ce privește activitatea desfășurată pentru păstrarea
liniștii și siguranței publice.
De asemenea, Postul de Poliție din comuna Moldoveni desfășoară în
colaborare cu instituțiile din comună diverse activități cu caracter de
prevenire și conștientizare a infracțiunilor, printre care:
 sedințe de prevenire a delicvenței juvenile în cadrul școlilor;
 sesiuni de popularizare a actelor normative;
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La siguranța cetățenilor din comuna Moldoveni contribuie și Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență Moldoveni. Principala activitate a acestei
organizații este reprezentată de protecția și stingerea incendiilor. Serviciul
voluntar pentru situații de urgență este compus din 14 persoane, dintre care
4 sunt angajați permanenți, iar 10 sunt persoane voluntare.
Astfel, în contextul dezvoltării și modernizării sistemului centralizat de ordine
publică se constată necesitatea orientării acestuia către nevoile actuale de
securitate ale cetățenilor comunei Moldoveni, în vederea desfășurării în
siguranță a activităților economico-sociale.

3

ANALIZA SWOT
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Dezvoltare economică
Infrastructură
Educație, cultură, sănătate
Dezvoltarea turismului
Resurse umane, piața muncii
Mediul

Analiza SWOT
DEZVOLTARE ECONOMICĂ
PUNCTE TARI












potențial ridicat pentru realizarea unei agriculturi ecologice;
condiții climatice adecvate cultivării cerealelor;
existența unei suprafețe extinse de teren agricol;
potențial de dezvoltare a plantațiilor pomicule;
condiții propice pentru dezvoltarea apiculturii;
forță de muncă relativ ieftină;
suprafețe întinse de pășuni;
potențial zootehnic ridicat;
existența echipamentelor de procesare a cerealelor;
existența unor soluri favorabile cultivării de floarea soarelui;
existența unor izvoare cu apă potabilă de bună calitate.
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PUNCTE SLABE
 nevalorificarea din punct de vedere economic al sectorului
turistic;
 suprafață intravilan limitată;
 resurse financiare insuficiente;
 infrastructura rutieră și de utilități slab dezvoltată;
 presiunea exercitată de populația inactivă asupra populației
active;
 diversitate scăzută a sectorului de servicii;
 lipsa sistemelor de irigații;
 lipsa fermelor din domeniul zootehnic;
 cultura antreprenorială este slab dezvoltată;
 investiții financiare scăzute;
 capacitate limitată a mediului de afaceri local de a oferi locuri
de muncă;
 valorificarea redusă a parteneriatului public-privat;
 tendința accentuată de îmbătrânire demografică a
populației;
 lipsa locurilor de agrement;
 lipsa fondurilor pentru dezvoltarea pomiculturii;
 nevalorificarea surselor de gaz metan de pe teritoriul
comunei;
 utilizarea scăzută a tehnologiei informațiilor.

OPORTUNITĂȚI















accesarea fondurilor nerambursabile europene;
forță de muncă relativ ieftină ce poate contribui la
realizarea unor noi societăți comerciale;
programe guvernamentale de susținere a intreprinderilor
mici și mijlocii;
achiziționarea utilajelor agricole prin programul Rabla;
creșterea profitabilității datorită asocierilor intre agricultori;
cadru legislativ ce sprijină crearea de noi afaceri în rândul
tinerilor;
dezvoltarea agroturismului;
existența Fondului European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală;
posibilitatea de înființare a grupurilor de acțiune locală GAL;
asistență financiară acordată mediului de afaceri din cadrul
rural;
existența programelor de calificare şi recalificare a forţei de
muncă;
cursuri de specialitate pe diferite domenii acordate de
AJOFM;
sprijinirea persoanelor de sex feminin în procesul de creare
a unei afaceri;
posibilitatea practicării unei agriculturi ecologice.

AMENINȚĂRI
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criza economică care a încetinit progresul economic;
schimbările frecvente ale cadrului legislativ;
instabilitate politică;
lipsa spiritului civic;
instabilitatea cursului valutar;
fiscalitate ridicată;
nivel ridicat de birocrație în domeniul obținerii și
implementării proiectelor cu finanțare de la Uniunea
Europeană;
oferte greu accesibile de creditare;
receptivitatea scăzută a populației pentru programele de
finanțare;
standarde greu de atins în cadrul pieței unice al Uniunii
Europene;
creșterea competitivității în cadrul sectorului agroalimentar
fenomene climatice nefavorabile;
creșterea importurilor la prețuri scăzute periclitează
valorificarea produselor autohtone la prețuri eficiente;
accesării cu dificultate a populației din cadrul rural a
creditelor agricole;
informarea precară a populației cu privire la procesul de
înființarea a unei afaceri;
valorificarea și promovării redusă a produselor agricole
tradiționale.

INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI
 numărul abonaților la serviciile de telefonie mobilă și
televiziune este în creștere;
 existența drumului județean DJ 158 care traversează comuna;
 modernizarea drumului comunal DC 537;
 existența unor surse alternative de alimentare cu apă
potabilă;
 existența unor sonde de extracție a gazului metan pe
teritoriul comunei;
 traversarea comunei de o conductă de transport a gazului
metan.

PUNCTE SLABE








OPORTUNITĂȚI






existența fondurilor guvernamentale și structurale pentru
investiții în dezvoltarea infrastructurii de utilitate publică
oportunități de valorificare a energiei eoliene;
existența Programului Prima Casă, ce oferă sprijin tinerilor
în vederea achiziționării sau construirii unei locuințe;
existența programelor guvernamentale pentru încurajarea
inițiativelor locale;
posibilitatea reabilitării străzilor și trotuarelor prin
programe de finanțare europeană.
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infrastructura rutieră necesită reabilitări permanente;
capacitatea insuficientă a infrastructurii rutiere comparativ
cu traficul existent;
lipsa unui sistem de alimentare cu apă potabilă;
lipsa unei rețele de alimentare cu gaz metan;
lipsa unei stații feroviare în cadrul comunei;
lipsa unui sistem de alimentare cu energie termică;
lipsa unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor
menajere.
AMENINȚĂRI








creșterea prețurilor la resursele energetice;
insuficiența fondurilor alocate întreținerii drumurilor;
cunoștințe limitate referitoare la elaborarea și
implementarea proiectelor cu finanțare europeană;
în urma fenomenelor climaterice infrastructura rutieră
poate suferi avarii;
populația poate refuza racordarea la rețelele de utilități;
potențial scăzut pentru demararea unor afaceri în comună,
din cauza infrastructurii neadecvate raportat la potențialul
comunei.

EDUCAȚIE, CULTURĂ, SĂNĂTATE
PUNCTE TARI














existența formelor de învățământ primar și gimnazial
abandonul școlar scăzut;
unitățile de învățământ au acces la rețeaua de alimentare cu
apă menajeră și energie electrică;
toate unitățile de învățământ de la nivelul comunei au în
dotare PC-uri;
existența unui microbuz pentru transportul local al elevilor
și preșcolarilor;
unitățile de învățământ dețin material didactic în stare bună
de funcționare;
reconsolidarea corpului B al Școlii Gimnaziale Moldoveni;
întemeierea Grădiniței cu Program normal Moldoveni în
2013;
biblioteca publică deține un fond de carte bogat;
existența a SVSU în cadrul comunei;
existența dotărilor necesare pentru rezolvarea cazurilor de
urgență;
existența unui cabinet stomatologic;
comuna este poziționată într-o zonă ferită de poluare, cu
efecte benefice asupra sănătății locuitorilor.
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PUNCTE SLABE















lipsa formelor de învățământ liceal și profesional
(imposibilitatea urmării cursurilor liceale în cadrul comunei);
rata de promovabilitate scăzută;
interes redus al elevilor în participarea la concursuri și
olimpiade;
din cele 22 de calculatoare, doar 3 sunt conectate la
internet;
lipsa dotărilor corespunzătoare a laboratoarelor existente;
sistemul de încălzire al unităților de învățământ este
asigurat de o centrală termică pe lemne;
lipsa racordării instituțiilor de învățământ la un rețea de
alimentare cu apă potabilă;
lipsa unui cabinet de limbi străine;
scăderea numărului de cadre didactice;
nivelul salarial din sistemul de învățământ este demotivant;
promovarea insuficientă a patrimoniului istoric și cultural;
lipsa unei strategii de dezvoltare și promovare culturală a
comunei și a obiectivelor culturale deținute;
personal medical insuficient raportat la numărul locuitorilor;
lipsa unui cămin de bătrâni.

OPORTUNITĂȚI














posibilitatea de a realiza parteneriate și schimburi de
experiență cu unități de învățământ din alte țări;
organizarea de activități extrașcolare;
posibilitatea de a accesa fonduri structurale europene;
implementarea unor parteneriate în domeniul public-privat
în procesul educațional și de formare profesională;
posibilitatea implementării unui program educațional
”After-school”;
existența fondurilor guvernamentale ce au ca scop
ajutorarea copiilor din mediul rural cu rezultate școlare
foarte bune și care provin din familii cu venituri financiare
reduse;
implementarea programelor de stimulare a personalului
medical de a practica în mediul rural;
posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile
destinate
activităților
culturale
și
proiectelor
transfrontaliere;
derularea în cadrul comunei a unor programe de informare
și prevenire a problemelor de sănătate;
existența unui centru de documentare și informare;
organizarea periodică de evenimente culturale și
tradiționale (Zilele Comunei Moldoveni, Ziua Eroilor
Neamului, târgul Moldoveni).
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AMENINȚĂRI














scăderea treptată a interesului pentru cultură;
pierderea tradițiilor în decursul timpului;
îmbătrânirea populației și diminuarea numărului populației
active;
existența riscului de abandon școlar;
migrarea cadrelor didactice spre alte localități;
nivelul salarial demotivant care se practică în sistemul de
învățământ;
lipsa armonizării ofertei educaționale cu cerințele pieței
forței de muncă;
reducerea promovabilității a elevilor la Evaluările Naționale
degradarea patrimoniului cultural;
diminuarea interesului pentru cultură;
apariția unor epidemii datorate lipsei de educație sanitară;
incidența bolilor cronice și transmisibile;
nivelul de salarizare în domeniul sănătății nu este motivant
pentru specialiștii medicali.

DEZVOLTAREA TURISMULUI
PUNCTE TARI





poziționarea comunei într-un cadru neafectat de poluare;
posibilitatea practicării agroturismului;
potențial de cazare în cadrul gospodăriilor locale;
organizarea periodică a evenimentelor tradițional-culturale
existența monumentelor și muzeelor ce pot fi valorificate din
punct de vedere turistic.

PUNCTE SLABE









OPORTUNITĂȚI



posibilitatea valorificării potențialului natural al comunei
prin dezvoltarea agroturismului;
posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile
în vederea reabilitării și promovării obiectivelor turistice.

AMENINȚĂRI
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infrastructura rutieră precară;
lipsa infrastructurii turistice;
nepromovarea punctelor culturale de interes;
lipsa circuitelor turistice;
lipsa bazelor de agrement și de petrecere a timpului liber;
amenajare peisageră deficitară;
lipsa dotărilor pentru agrement;
promovarea ineficientă a obiectivelor turistice existente.
starea nefavorabilă a infrastructurii rutiere din regiunea
Nord-Est;
concurență din partea regiunilor turistice dezvoltate;
percepția negativă a turiștilor asupra calității serviciilor de
cazare;
nerespectarea reglementărilor legale care au ca rezultat
afectarea mediului și poluarea apelor;
resurse financiare reduse în vederea acoperiri contribuțiilor
proprii la proiectele finanțate prin Fonduri Structurale;
tendința în creștere a turiștilor români de a vizita obiective
turistice din alte țări în defavoarea celor din România.

RESURSE UMANE, PIAȚA MUNCII
PUNCTE TARI





ponderea ridicată a persoanelor ocupate (56,1%);
distribuția pe sexe a locuitorilor este echilibrată;
creșterea numărului mediu de salariați;
accesibilitatea resurselor umane din punct de vedere
financiar.

PUNCTE SLABE










OPORTUNITĂȚI







posibilitatea finanțării programelor de dezvoltare a
resurselor umane cu ajutorul fondurilor alocate de către
Uniunea Europeană;
existența programelor de formare profesională a șomerilor;
posibilitatea șomerilor de a urma cursuri de calificare sau
recalificare realizate de AJOFM Neamț;
existența programelor guvernamentale ce stimulează
înființarea de IMM-uri în rândul tinerilor;
posibilitatea accesării unor programe de finanțare
guvernamentale în vederea creării a locuri noi de muncă;

AMENINȚĂRI
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tendința de scădere continuă a numărului de locuitori;
creșterea ponderilor șomerilor în ultimii 5 ani;
insuficiența locurilor de muncă în cadrul comunei;
migrarea populației active tinere către zonele mai dezvoltate;
rata sporului natural al populației este negativă;
majoritatea persoanelor active nu dețin studii de calificare;
preponderența persoanelor active în domeniul agriculturii în
detrimentul serviciilor sau industriei;
capacitate financiară redusă a locuitorilor din cadrul comunei;
nivelul ridicat al impozitelor și taxelor ce influențează în mod
negativ dezvoltarea afacerilor locale.
menținerea unui nivel de salarizare scăzut;
instabilitatea politică, legislativă și economică;
trendul ascendent al îmbătrânirii demografice;
creșterea populației active care migrează spre zone mai
dezvoltate;
diminuarea numărului de companii active pe teritoriul comunei;
interesul scăzut al investitorilor față de oportunitățile de
dezvoltare ale comunei;
diminuarea numărului de persoane calificate prin intrarea acestora
în cadrul persoanelor pensionare;
inadaptabilitatea populației la cerințele pieței forței de muncă;




existența fondurilor nerambursabile pentru realizarea de
ferme agricole;
posibilitatea atragerii de investitori străini la nivelul comunei
în vederea sporirii locurilor de muncă.
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MEDIUL
PUNCTE TARI
 nivelul redus al poluării;
 lipsa surselor de poluare de origine industrială;
 calitatea superioară a surselor de apă potabile de pe teritoriul
comunei;
 nivelul redus de utilizare a pesticidelor și îngrășămintelor în
culturile agricole;
 limita admisibilă a indicatorilor privind poluarea mediului nu
este depășită;
 terenurile agricole de pe teritoriul comunei sunt pretabile în
principal culturilor de cereale;
 reabilitarea spațiilor verzi prin realizarea de parcuri.

PUNCTE SLABE








OPORTUNITĂȚI




creșterea interesului autorităților locale pentru valorificarea
surselor alternative de energie;
posibilitatea de finanțare a proiectelor de mediu cu ajutorul
fondurilor europene;
oportunități de practicare a unei agriculturi ecologice.

AMENINȚĂRI
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inexistența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor;
erodarea solurilor din cauza defrișărilor;
lipsa educării și informării cetățenilor cu privire la selectarea și
depozitarea deșeurilor menajere;
absența unui centru de colectare a deșeurilor electrice și
electronice la nivelul comunei;
nevalorificarea surselor alternative de producere a energiei
electrice;
existența unor suprafețe reduse de pădure;
lipsa interesului cetățenilor privind problemele de mediu.

creșterea riscului de poluare în contextul dezvoltării economice a
comunei;
accentuarea fenomenelor de degradare a solului ;
fenomene meteo extreme;
comportamentul neadecvat al locuitorilor vis-a-vis de mediul
înconjurător;
gestionarea ineficientă a resurselor naturale;
creșterea numărului de autovehicule și al traficului rutier;
calamități naturale.

4

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE

 Viziune și obiective strategice
 Domenii prioritare
 Planuri de acțiune
 Surse de finanțare
 Concordanța cu politicile naționale și
europene
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Viziune și obiective strategice
Dezvoltarea durabilă a unei comunități se bazează pe realizarea unui
plan strategic realizat în concordanță cu valorile locale care să
revitalizeze economia și să ajute la creșterea nivelului de trai al
locuitorilor, fără a periclita mediul înconjurător.
Comuna Moldoveni își propune pentru orizontul temporar 2014 –
2020 să devină o comună dinamică, cu o creștere economică
sustenabilă prin valorificarea avantajelor competitive. Astfel, aceasta
va deveni un cadru atractiv pentru investiții și pentru crearea a noi
locuri de muncă.

Viziune
Viziunea strategică de dezvoltare a comunei implică atingerea unor
obiective concise în vederea dezvoltării domeniului economic, social și
cultural.
Așadar, comuna Moldoveni va pune accentul pe dezvoltarea unor
servicii publice de calitate și menținerea unei infrastructuri care să
permită reducerea disparităților regionale.
Comuna Moldoveni se angajează în atragerea fondurilor
nerambursabile care vor sta la baza creșterii economice și a nivelului
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de pregătire a resurselor umane din cadrul comunei. Astfel, aceasta va
influența într-un mod pozitiv gradul de investiții din zonă, oferind în
acest mod oportunități variate de dezvoltare.
De asemenea, comuna Moldoveni se va axa pe valorificarea resurselor
naturale de care dispune, în principal a terenurilor agricole, în vederea
dezvoltării sectorului agricol și promovării agroturismului, dar și
promovarea și implementarea surselor alternative de energie.

Misiune
Administrația publică locală a comunei Moldoveni este orientată spre
asigurarea unei creșteri economice sustenabile a comunității cu scopul
de a crește nivelul de trai al locuitorilor, utilizând într-un mod eficient
resursele naturale și umane disponibile.
Valorile principale care definesc planul strategic de dezvoltare pentru
perioada 2014 – 2020 sunt următoarele:
Integritate
Administrația publică locală a comunei Moldoveni va avea un
comportament onest, etic și responsabil.

Responsabilitate
Responsabilii de implementarea strategiei de dezvoltare locală își
asumă obligația de a efectua acțiunile până la sfârșit și își asumă
răspunderea pentru consecințe.
Profesionalism
Comuna Moldoveni va da dovadă de promptitudine și eficiență în
rezolvarea problemelor apărute pe parcursul perioadei de
implementare a strategiei.
Inovare
În vederea atingerii obiectivelor strategice se vor utiliza metode
îmbunătățite și eficiente și se va susține o bună comunicare cu
partenerii și comunitatea.
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Obiectiv general
Dezvoltarea durabilă a comunei Moldoveni pe plan economic și social în vederea creșterii prosperității localnicilor,
asigurării unui mediu competitiv pentru întreprinzătorii locali și menținerea diversității biologice.

Obiective strategice de dezvoltare
1.

Creșterea calității vieții locuitorilor prin asigurarea accesului la utilitățile de bază și la servicii publice calitative.

2.

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în vederea realizării unor conexiuni rapide cu centrele urbane cu impact
pozitiv asupra mediului de afaceri local.

3.

Valorificarea produselor agricole locale și asigurarea unui cadru favorabil pentru practicarea unei agriculturii
competitive și eficiente.

4.

Dezvoltarea mediului de afaceri local și diversificarea activităților economice întreprinse în cadrul comunei.

5.

Creșterea gradului de atractivitate al comunei Moldoveni atât pentru locuit cât și pentru vizitat.

6.

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și protejarea biodiversității mediului înconjurător.

7.

Asigurarea unei administrații publice eficiente.
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Domenii Prioritare
DOMENII PRIORITARE

MĂSURI

1. Dezvoltarea durabilă a economiei locale

1.1
1.2
1.3
1.4

Diversificarea economiei locale
Dezvoltarea unui cadru prielnic pentru investiții
Îmbunătățirea productivității sectorului agricol
Dezvoltarea și valorificarea capitalului uman

2. Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază

2.1
2.2

Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri
Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare

3.1
3. Creșterea calității vieții locuitorilor comunei

3.2
3.3
4.1

Îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate în concordanță cu standardele
europene
Asigurarea unor servicii educaționale de calitate
Dezvoltarea fondului locativ al comunei

4.2
4.3

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice și diversificarea
ofertei culturale și de petrecere a timpului liber
Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement
Realizarea de activități de promovare turistică a comunei

5. Protecția mediului și valorificarea eficientă a resurselor
naturale

5.1
5.2
5.3

Creșterea eficienței energetice
Implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor
Crearea de noi spații verzi, protejarea, conservarea și extinderea celor existente

6. Îmbunătățirea capacității administrative

6.1
6.2
6.3

Sporirea calității serviciilor publice
Dezvoltarea resurselor umane
Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunei

4. Creșterea gradului de atractivitate al comunei
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Dezvoltarea durabilă a economiei locale

Elementul cheie în dezvoltarea armonioasă a unei comunități este mediul
economic local, ce contribuie la crearea locurilor de muncă, determină
gradul de prosperitate al locuitorilor și susține financiar activitățile culturale
și sociale.
În vederea dezvoltării durabile a economiei locale este necesară o
diversificare a activităților economice pe diferite domenii: agricultură,
servicii, zootehnie, comerț și turism, care să permită generarea de noi locuri
de muncă și sporirea veniturilor locuitorilor.
Atragerea investitorilor privați și încurajarea investițiilor de afaceri
reprezintă punctele de plecare în vederea revitalizării mediului economic al
comunei și valorificarea oportunităților de investiție de la nivel local.

La nivelul comunei Moldoveni, agricultura constituie baza economiei locale
și una din principalele oportunități de dezvoltare ale zonei. Cu toate acestea,
potențialul sectorul agricol nu este valorificat îndeajuns, necesitând investiții
semnificative în ceea ce privește creșterea productivității terenurilor agricole
prin realizarea sistemelor de irigații și modernizarea drumurilor de
exploatație agricolă.
Pe baza problemelor identificate anterior a fost propus un set de măsuri
aferente acestui domeniu prioritar, în vederea trasării principalelor soluții
existente:

1. Diversificarea economiei locale
2. Dezvoltarea unui cadru prielnic pentru investiții

De asemenea, interacțiunea permanentă a administrației publice locale cu
reprezentanții mediului privat și promovarea tehnologiilor informațiilor și
comunicațiilor contribuie la atragerea investitorilor și la încurajarea
populației tinere de a rămâne în mediul rural, generându-se o creștere
semnificativă a economiei locale.
Astfel, promovarea culturii antreprenoriale prin sprijinirea dezvoltării
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii va conduce la o creștere a
productivității, competitivității și valorificării resurselor naturale și umane de
la nivelul comunei cu beneficii semnificate asupra comunității.
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3. Îmbunătățirea productivității sectorului agricol
4. Dezvoltarea și valorificarea capitalului uman

Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază

Gradul de dezvoltare al infrastructurii rutiere sau de utilități contribuie în
mod semnificativ la creșterea nivelului de trai al locuitorilor și la dezvoltarea
armonioasă a comunității din punct de vedere social și economic. De
asemenea, modernizarea și extinderea infrastructurii constituie o necesitate
prioritară care va conduce la creșterea gradului de atractivitate al comunei.
Drept urmare, administrația publică locală trebuie să urmărească
implementarea unor măsuri concrete de modernizare și extindere a
infrastructurii.
Modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere și de bază
reprezintă aspecte cheie în vederea reducerii discrepanțelor regionale și
alinierea comunității la standardele europene. Astfel, modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii rutiere de la nivelul comunei Moldoveni va
contribui la dezvoltarea spațiului rural prin crearea unor condiții favorabile
de trai și muncă.
De asemenea, gradul de acces la principalele servicii de utilitate publică
influențează în mod considerabil nivelul de trai al locuitorilor.
Subdezvoltarea infrastructurii de bază contribuie la limitarea creșterii
economice și afectează semnificativ mediul înconjurător prin colectarea
necorespunzătoare a apei provenite din precipitații, contaminând mediul cu
substanțe nocive.
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La nivelul comunei Moldoveni dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă
o condiție necesară în vederea creșterii mobilității persoanelor și mărfurilor
și la combaterea izolării de zonele dezvoltate, contribuind la creșterea
competitivității economice și reducerea discrepanțelor regionale.
În același timp, accesul populației la un sistem de alimentare cu apă potabilă
funcțională și la o rețea de canalizare menajeră conforme cu standardele
europene asigură o creștere a nivelului de trai, implicit al gradului de
atractivitate al comunei, generând creșterea economică și ocuparea forței
de muncă.
Ca urmare a principalelor necesități identificate în cadrul acestui domeniu
prioritar, au fost stabilite următoarele măsuri, trasând posibile soluții:

1.

Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri

2.

Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare

Creșterea calității vieții locuitorilor comunei

Dezvoltarea sistemului educativ și sanitar, concomitent cu îmbunătățirea
fondului locativ conduce la crearea unei comunități cu un grad ridicat de
atractivitate, sporind retenția capitalului uman la nivelul comunei
Moldoveni.

La nivelul localităților din mediul rural, serviciile sociale cunosc deficiențe în
ceea ce privește infrastructura specializată, care să permită accesul și să
asigurare servicii de calitate pentru persoanele cu nevoi speciale și care fac
parte din categorii defavorizate.

Educația și formarea sunt elemente esențiale în ceea ce privește dezvoltarea
resurselor umane din cadrul unei comunități. Cu toate că în ultimii ani s-au
realizat îmbunătățiri în ceea ce privește infrastructura educațională din
comuna Moldoveni, este necesar a se continua eforturile de dotare și
reabilitare a unităților de învățământ în concordanță cu standardele
europene.

În vederea soluționării problemelor identificate în cadrul acestui domeniu
prioritar, sunt propuse următoarele măsuri:

De asemenea, sistemul sanitar reprezintă un element principal în asigurarea
unui nivel de trai ridicat al populației, necesitând implementarea unor
măsuri care să contribuie la facilitarea accesului la servicii medicale calitative
prin dotarea cu echipamente moderne a cabinetelor medicale și retenția
personalului de specialitate în cadrul comunei.
În același timp cu dezvoltarea sistemului sanitar și educativ, se impune
dezvoltarea fondului locativ al comunei, contribuind la retenția cadrelor
didactice și sanitare prin oferirea de facilități de cazare și, în final, la creșterea
calității vieții membrilor comunității.
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1.

Îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate în
concordanță cu standardele europene

2.

Asigurarea unor servicii educaționale de calitate

3.

Dezvoltarea fondului locativ al comunei

Creșterea gradului de atractivitate al comunei

Punerea accentului pe diversificarea ofertei culturale și promovarea
obiectivelor turistice de la nivelul comunei va contribui la dezvoltarea
comunității și la creșterea gradului de atractivitate al comunei.
De asemenea, îmbunătățirea infrastructurii culturale și valorificarea
patrimoniului cultural va ajuta la dezvoltarea turismului, asigurând creșterea
economică a zonei și reducerea disparităților regionale.
În contextul integrării europene cultura joacă un rol important în vederea
armonizării valorilor locale și naționale cu cele europene, promovând
diversitatea culturală și dialogul intercultural. Astfel, sunt necesare
reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice, diversificarea
ofertei culturale și de petrecere a timpului liber.
Dezvoltarea unei comunități se bazează pe asigurarea accesului neîngrădit la
cultură și activități culturale, promovând incluziunea socială a grupurilor
defavorizate și la combaterea sărăciei. Totodată, cultura este o parte
primordială a vieții satului, tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile
reprezentând o moștenirea culturală inestimabilă.
În același timp, mediul rural oferă diverse posibilități de practicare a
turismului de agrement ca urmare a amplasării comunităților într-un cadru
natural ferit de poluare, contribuind la creșterea notorietății comunei.
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Astfel, dezvoltarea turismului prin îmbunătățirea infrastructurii
și
diversificării activităților culturale și de agrement conduce la creșterea
gradului de atractivitate al comunei, la stabilizarea forței de muncă, la
crearea unor noi locuri de muncă și la atragerea de noi investiții, reducând
fenomenul de migrație.
În vederea creșterea gradului de atractivitate al comunei , sunt propuse
următoarele măsuri:

1.

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice
și diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber

2.

Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement

3.

Realizarea de activități de promovare turistică a comunei

Protecția mediului și valorificarea eficientă a resurselor naturale

Protecția mediului înconjurător deține un rol important în dezvoltarea
durabilă a unei comunități, aceasta fiind luată în considerare în toate
acțiunile desfășurate în mediul de afaceri și nu numai.
Așadar, una din principalele preocupări a administrațiilor publice locale
constă în protecția mediului înconjurător prin limitarea efectelor poluante
ale intervenției omului în natură. Astfel, sunt necesare implementarea unor
măsuri care să contribuie la conservarea și protejarea cadrului natural prin
realizarea unor proiecte ce vizează colectarea și epurarea apelor uzate, de
colectare și transport a deșeurilor sau prin acțiuni de ecologizare a spațiilor
verzi, reducând gradul de poluare cu substanțe nocive a apei, aerului și
solului.
La nivel național, în ultimii ani s-a pus accentul din ce în ce mai mult pe
utilizarea surselor alternative de energie, solară și eoliană, care pot conduce
la creșterea eficienței energetice a comunei Moldoveni, aceasta având o
poziție geografică favorabilă valorificării în principal a energiei eoliene.
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De asemenea, în vederea creșterii atractivității comunei din punct de vedere
social, economic și turistic este necesară îmbunătățirea calității factorilor de
mediu, prin extinderea și protejarea spațiilor verzi, ce influențează într-un
mod pozitiv calitatea solului, diversitatea faunei și a florei.
Măsurile propuse în vederea soluționării problemelor identificate în cadrul
acestui domeniu prioritar, sunt următoarele:

1.

Creșterea eficienței energetice

2.

Implementarea unui sistem integrat de management al
deșeurilor

3.

Crearea de noi spații verzi, protejarea, conservarea și
extinderea celor existente

Îmbunătățirea capacității administrative

Dezvoltarea durabilă a economiei locale implică asigurarea unor servicii
publice de calitate, astfel încât să constituie un imbold pentru creșterea
nivelului de investiții de la nivel local și dezvoltarea comunității.
Așadar, datorită statutului de autoritate pe care îl deține, administrația
publică locală deține abilitatea și competența de a iniția activități ce vizează
dezvoltarea durabilă, modernizarea activităților economice și susținerea
inițiativelor antreprenoriale și nu numai.
Sporirea eficienței administrative reprezintă un aspect important al creșterii
economice a comunei Moldoveni, aceasta fiind responsabilă de calitatea
serviciilor publice pe care le oferă cetățenilor și de implementarea cadrului
de politici publice.
De asemenea, administrația publică locală trebuie să promoveze
participarea comunității la procesul decizional prin crearea unui mediu
participativ, încurajând cetățenii să se implice în identificarea și soluționarea
problemelor de la nivel local și participarea activă la acțiuni care vizează
direct bunăstarea comunității și influențează calitatea vieții locuitorilor.
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Întrucât administrația publică locală deține un rol important în crearea și
derularea de parteneriate în vederea soluționării unor probleme concrete
ale comunității, se impune încheierea de parteneriate de tip public-privat,
sau de colaborare cu diferite localități, sporind gradul de dezvoltare
economică și socială a întregii comunități.
În vederea îmbunătățirii capacității administrative sunt propuse următoarele
măsuri:

1.

Sporirea calității serviciilor publice

2.

Dezvoltarea resurselor umane

3.

Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunei

Planuri de acțiune
Domeniu prioritar 1
Dezvoltarea durabilă a economiei locale

M 1.1

COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

Diversificarea
economiei locale

ACŢIUNI
A.01 Diversificarea activităților economice întreprinse în cadrul comunei Moldoveni – activități de meșteșugărit și artizanat
A.02 Susținerea investițiilor orientate spre dezvoltarea sectorului de servicii
A.03 Promovarea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor în cadrul sectorului public și privat
A.04 Promovarea produselor/serviciilor realizate de întreprinderile locale
A.05 Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul comerțului
A.06 Încurajarea inițiativelor de afaceri care să ofere modalități alternative de agrement și de petrecere a timpului liber
A.01 Realizarea unor campanii de informare privind oportunitățile de accesare a programelor de finanțare nerambursabilă

M 1.2

A.02 Acordarea de facilități pentru tinerii investitori (taxe reduse de înființare a firmelor, impozite și taxe reduse pentru
primii 3 ani de activitate)
Dezvoltarea unui
cadru prielnic pentru
investiții

A.03 Realizarea unor cursuri de instruire și consiliere privind crearea de noi afaceri
A.04 Realizarea unui plan strategic pentru atragerea de noi investitori
A.05 Susținerea înființării de asociații de meșteșugari

M 1.3

A.06 Promovarea culturii antreprenoriale cu ajutorul cursurilor realizare în cadrul unităților de învățământ și a celor
economice

Îmbunătățirea
productivității
sectorului agricol

A.01 Modernizarea drumurilor care facilitează accesul către terenurile agricole și fermele zootehnice
A.02 Dezvoltarea sistemelor de irigații a terenurilor agricole
A.03 Revitalizarea pomiculturii și înființarea de noi livezi cu pomi fructiferi
A.04 Sprijinirea funcționării Grupului de Acțiune Locală (GAL) și promovarea posibilităților de accesare a fondurilor
nerambursabile pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în domeniul agricol
A.05 Sprijinirea și promovarea asocierii micilor agricultori
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A.06 Stimularea realizării unor ferme zootehnice moderne de creștere a animalelor (Dotarea cu mașini agricole și
echipamente performante)
A.07 Îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare a producțiilor agricole (utilizarea unor echipamente moderne)
A.08 Diversificarea culturilor și activităților agricole (dezvoltarea apiculturii, extinderea culturilor de floarea-soarelui,
cultivarea legumelor)
A.09 Sprijinirea înființării unui service auto pentru întreținerea și repararea mașinilor și uneltelor agricole
A.10 Sprijinirea înființării unui service auto pentru întreținerea și repararea automobilelor
A.11 Sprijinirea dezvoltării culturilor agricole ecologice

M 1.4

A.12 Realizarea unor programe de informare privind acordarea de subvenții de stat proprietarilor de terenuri agricole
A.13 Construirea unor depozite de cereale, fructe și legume

Dezvoltarea și
valorificarea
capitalului uman

A.14 Sprijinirea introducerii de noi culturi pe suprafața arabilă a comunei
A.15 Sprijinirea înființării de micro-ferme zootehnice și vegetale
A.16 Sprijinirea înființării unui cabinet veterinar la nivelul comunei
A.17 Modernizarea spațiului în care se desfășoară oborul duminical
A.01 Realizarea unor cursuri de formare profesională pentru asigurarea unui capital uman specializat în domeniul
agriculturii
A.02 Derularea unor programe de învățare continuă în rândul locuitorilor comunei
A.03 Dezvoltarea atitudinilor antreprenoriale prin introducerea unor programe educative în rândul tinerilor
A.04 Menținerea resurselor umane cu studii specializate sau superioare în cadrul comunei prin oferirea de facilități
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Domeniu prioritar 2
Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01 Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și sătești (DC 537 Hârlești – Moldoveni)

M 2.1

A.02 Modernizarea și amenajarea drumurilor de exploatație agricolă
Modernizarea și
extinderea rețelei de
drumuri

A.03 Reabilitarea infrastructurii de semnalizare rutieră
A.04 Realizarea de spații noi de parcare și modernizarea celor existente
A.05 Amenajare pistă de bicicliști pe drumul județean DJ 158 și pe drumurile comunale
A.06 Întreținerea și amenajarea periodică a rețelei de drumuri
A.07 Extinderea și reabilitarea trotuarelor și zonelor pietonale existente
A.08 Reabilitarea infrastructurii rutiere afectată de inundații

M 2.2

A.01 Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare
Modernizarea și
extinderea
infrastructurii
tehnico-edilitare

A.02 Realizarea unui rețele de alimentare cu gaz metan prin valorificarea resurselor de gaz metan de pe teritoriul comunei
A.03 Promovarea beneficiilor racordării la rețeaua publică edilitară
A.04 Construirea unor stații de epurare a apelor uzate în satul Moldoveni și satul Hociungi
A.05 Amenajarea canalelor colectoare a apelor pluviale de pe teritoriul comunei cu scopul prevenirii calamităților naturale.
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Domeniu prioritar 3
Creșterea calității vieții locuitorilor comunei
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI

M 3.1

A.01 Oferirea de facilități și locuințe cadrelor medicale în vederea atragerii și menținerii în comună a personalului specializat

Îmbunătățirea
serviciilor sociale și
de sănătate în
concordanță cu
standardele
europene

A.02 Promovarea acțiunilor de informare și educare a locuitorilor în privința prevenirii bolilor
A.03 Realizarea companiilor de informare și conștientizare asupra importanței controalelor medicale regulate
A.04 Sprijinirea și promovarea unui stil de viață sănătos prin intermediul acțiunilor de informare a cetățenilor
A.05 Sprijinirea dotării cu aparatură medială modernă a cabinetelor medicale din comuna Moldoveni
A.06 Construirea unui centru pentru persoanele vârstnice
A.07 Construirea unor centre de zi pentru persoanele cu nevoi speciale și care fac parte din categorii defavorizate
A.08 Dotarea cu echipamente și utilaje moderne a Serviciului de Voluntari în Situații de Urgență
A.09 Sprijinirea înființării unui laborator medical în satul Moldoveni
A.10 Dotarea cu echipamente moderne a centrului de permanență din satul Moldoveni
A.01 Dezvoltarea unor proiecte educaționale pe teme de absenteism și integrare socială dedicate elevilor
A.02 Dotarea laboratoarelor din cadrul unităților de învățământ cu echipamente moderne
A.03 Înființarea și dotarea unui cabinet de limbi moderne la școala din satul Moldoveni
A.04 Înființarea unui cabinet psihologic școlar

M 3.2

A.05 Înființarea unui cabinet medical școlar
Asigurarea unor
servicii educaționale
de calitate

A.06 Reabilitarea și dotarea cu echipamente moderne a Școlii Gimnaziale Moldoveni
A.07 Dotarea unității de învățământ cu grupuri sanitare noi și moderne
A.08 Racordarea unității de învățământ la sistemul de canalizare
A.09 Facilitarea accesului la internet a calculatoarelor din cadrul unităților de învățământ
A.10 Sprijinirea și încurajarea performanțelor școlare prin oferirea de burse elevilor cu rezultate deosebite
A.11 Înființarea unor ateliere destinate educației tehnologice și abilităților practice
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A.12 Organizarea unor campanii de informare și educare a elevilor și tinerilor din comună pe subiecte de protecția mediului,
siguranță publică și sănătate.
A.13 Derularea unor cursuri de perfecționare a cadrelor didactice în domeniul tehnologiei informației și comunicării

M 3.3

A.14 Modernizarea și extinderea sălii de sport din cadrul școlii Moldoveni
A.15 Reabilitarea și dotarea terenului de sport de la școala Moldoveni
A.16 Sprijinirea construirii unui centru de tip „after-school”
A.17 Oferirea de facilități și locuințe cadrelor medicale în vederea atragerii și menținerii în comună a personalului specializat
A.01 Realizarea unor blocuri de locuințe ANL
Dezvoltarea fondului
locativ al comunei

A.02 Sprijinirea investițiilor private în locuințe
A.03 Sprijinirea tinerilor care doresc să își cumpere/construiască o casă
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Domeniu prioritar 4
Creșterea gradului de atractivitate al comunei

M 4.1

COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

Reabilitarea și
modernizarea
infrastructurii
culturale și istorice și
diversificarea ofertei
culturale și de
petrecere a timpului
liber

ACŢIUNI
A.01 Modernizarea și dotarea căminelor culturale din cadrul comunei Moldoveni
A.02 Dotarea bibliotecii publice cu echipamente IT
A.03 Reabilitarea Muzeului Satului din satul Moldoveni
A.04 Reabilitarea muzeului de la Școala I-VIII Moldoveni
A.05 Reabilitarea și promovarea obiectivelor – monument istoric – din comuna Moldoveni
A.06 Atragerea de investiții în vederea susținerii financiare a unor programe culturale sau de creație artistică
A.07 Susținerea înființării de trupe, formații, cenacluri
A.08 Realizarea de evenimente culturale în spațiul public (spectacole de dans, de divertisment, teatru, recitaluri de poezie,
concerte, jocuri populare, ziua comunei, evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pascale)
A.09 Organizarea unui festival periodic în comună cu ocazia sărbătorii religioase „Sf. Nicolae”
A.10 Înființare târg expozițional local cu ocazia zilei comunei (expunerea și comercializarea animalelor și a produselor
agroalimentare cu specific local)
A.11 Modernizarea teatrului de vară din satul Moldoveni

M 4.2
M 4.3

A.01 Sprijinirea înființării de ferme sau pensiuni agroturistice
Dezvoltarea
infrastructurii
turistice și de
agrement
Realizarea de
activități de
promovare turistică a
comunei

A.02 Realizarea unui centru de informare turistică
A.03 Realizarea unei baze sportive pe teritoriul comunei
A.04 Realizarea unei săli de sport pe teritoriul comunei
A.05 Înființarea și amenajarea zonelor de agrement și de picnic
A.01 Promovarea agroturismului în cadrul târgurilor regionale și naționale de profil
A.02 Organizarea unor activități atractive din punct de vedere turistic: participarea turiștilor în activitățile tipice din cadrul
unei gospodării
A.03 Sprijinirea localnicilor în vedea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării unităților de cazare
A.04 Dezvoltarea și promovarea produselor agroalimentare și a preparatelor tradiționale locale
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Domeniu prioritar 5
Protecția mediului și valorificarea eficientă a resurselor naturale
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI

M 5.2

M 5.1

A.01 Valorificarea potențialului energetic din surse alternative prin realizarea de investiții
Creșterea eficienței
energetice

Implementarea unui
sistem integrat de
management al
deșeurilor

A.02 Utilizarea becurilor ecologice în cadrul instituțiilor publice
A.03 Utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru eficientizarea iluminatului public
A.04 Utilizarea surselor alternative de energie pentru iluminatul public
A.05 Reabilitarea stâlpilor de iluminat și a lămpilor deteriorate
A.06 Eficientizarea energetică a clădirilor publice și private (reabilitarea termică a clădirilor)
A.01 Implementarea unor campanii de informare și conștientizare referitoare la depozitarea în spații special amenajate,
colectarea selectivă a deșeurilor și educație ecologică
A.02 Promovarea acțiunilor de colectare selectivă în cadrul comunei
A.03 Derularea unor campanii de colectare selectivă a deșeurilor electrice și electronice
A.04 Echiparea cu infrastructura necesară pentru colectarea selectivă
A.05 Ecologizarea albiilor cursurilor de apă care străbat teritoriul comunei
A.01 Împădurirea terenurilor agricole degradate

M 5.3

A.02 Extinderea spațiilor verzi și a parcurilor existente
Crearea de noi spații
verzi, protejarea,
conservarea și
extinderea celor
existente

A.03 Promovarea compostării deșeurilor în cadrul gospodăriilor
A.04 Inventarierea zonelor cu probleme de degradare a solului și implementarea unui plan de măsuri privind reconstrucția
ecologică a acestora
A.05 Sprijinirea acțiunilor de voluntariat pentru ecologizarea mediului înconjurător
A.06 Sprijinirea înființării unui centru de colectare/procesare primară a materialelor din plastic
A.07 Promovarea transportului cu grad redus de poluare
A.08 Amenajarea și corectarea torenților
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Domeniu prioritar 6
Îmbunătățirea capacității administrative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI

M 6.1

A.01 Reabilitarea și modernizarea clădirii în cadrul căreia își desfășoară activitatea primăria comunei Moldoveni
Sporirea calității
serviciilor publice

A.02 Procurarea de echipamente IT, software și licențe
A.03 Implementarea unui sistem de eliberare online a avizelor și pentru plata taxelor și impozitelor
A.04 Promovarea și utilizarea noilor tehnologiilor informaționale și de comunicare în activitatea curentă
A.05 Reducerea timpului de livrare a documentelor emise de primărie

M 6.2

A.01 Realizarea de cursuri de formare profesională pentru funcționarii publici în domenii relevante pentru administrația
publică (achiziții publice, managementul proiectelor, operare calculator, dezvoltare durabilă, politici publice)
Dezvoltarea
resurselor umane

A.02 Stabilirea unor criterii de eficiență în evaluarea periodică a angajaților administrației publice locale
A.03 Evaluarea sistematică a funcționarilor publici pe baza unor criterii de eficiență stabilite

M 6.3

A.04 Instruirea personalului în vederea dezvoltării potențialului administrației publice locale de a accesa diverse surse de
finanțare

Implicarea
cetățenilor în
dezvoltarea comunei

A.01 Realizarea unei secțiuni destinată sugestiilor și reclamațiilor în cadrul site-ului web al primăriei
A.02 Derularea unor campanii de informare a locuitorilor comunei cu privire la drepturile acestora și modalitățile de
intervenție în actul decizional
A.03 Implementarea unor sesiuni de consultări publice în vederea identificării principalelor nevoi ale cetățenilor și
dezbaterii propunerilor de dezvoltare a comunei
A.04 Deschiderea unui birou de informare pentru cetățeni
A.05 Realizarea și amplasarea unui panou informativ cu privire la hotărârile adoptate de către Consiliul Local
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Surse de finanțare
În vederea demarării investițiilor propuse, administrația publică locală nu
poate acoperi pe termen scurt toate resursele financiare necesare, astfel
încât se impune suplimentarea fondurilor pentru dezvoltarea socioeconomică a comunei Moldoveni.
Suplimentarea fondurilor poate fi asigurată din două surse principale: fie din
surse externe (fonduri nerambursabile guvernamentale, fonduri
nerambursabile europene, fonduri rambursabile – de forma creditelor), fie
din surse proprii. De asemenea, o altă variată de finanțare o reprezintă
posibilitatea dezvoltări parteneriatelor de tip public-privat, o soluție potrivită
în vederea rezolvării anumitor probleme comunitare, variantă implementată
în majoritatea statelor europene dezvoltate.
Pentru comuna Moldoveni, fondurile europene vor constitui un instrument
important, deoarece acesta poate fi utilizat pentru dezvoltarea locală și
consolidarea competitivității.

Fonduri de finanțare nerambursabilă
Unele din cele mai importante instrumentele financiare cunoscute ca
Fonduri Structurale sunt: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
Fondul Social European (FSE) și Fondul de Coeziune (FC), cărora li se adaugă
Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEDR) și Fondul
7
8

Cadru Strategic Comun 2014-2020, accesat pe www.eufinantare.info
Acord de Parteneriat 2014-2020
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European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), ca acțiuni
complementare. Aceste fonduri constituie principala sursă de investiții la
nivelul Uniunii Europene care poate ajuta statele membre să restabilească
creșterea economică și să asigure o creștere semnificativă a locurilor de
muncă, generând dezvoltarea durabilă a comunităților, în conformitate cu
obiectivele strategiei Europa 20207.
Instrumentele financiare prezentate anterior sunt puse în practică prin
intermediul programelor operaționale și sectoriale disponibile pentru
perioada de programare curentă, 2014-2020. Pentru acest interval de timp,
România va beneficia de o alocare totală de circa 43 de miliarde de euro,
sumă calculată în prețuri curente 20128.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): reprezintă cel mai
important fond structural în termeni de resurse, acesta deținând o
contribuție însemnată în ceea ce privește corecția dezechilibrelor regionale.
În perioada 2014-2020, va pune accent pe investiții din cadrul mai multor
domenii prioritare cheie:
 inovare și cercetare;
 agendă digitală;
 sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);
 economie cu emisii reduse de carbon.

Fondul Social European (FSE): constituie un instrument al politicii sociale a
Uniunii Europene, care promovează politicile naționale pentru ocuparea
forței de muncă, asigurarea calității și productivitatea muncii, promovarea
incluziunii sociale și reducerea disparităților regionale și naționale. Pentru
perioada 2014-2020 principalele obiective ale FSE vor avea în vedere:
 ocuparea forței de muncă;
 sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii;
 incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei aflați în
dificultate și pe cei proveniți din grupuri defavorizate să obțină
competențe și locuri de muncă);
 creșterea calității educației (FSE finanțează activități pentru creșterea
calității învățământului și formării; reducerea abandonului școlar fiind
o prioritate);
 administrație publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile statelor
membre de a spori calitatea administrației și a guvernării publice)9.
Fondul de coeziune (FC): contribuie la consolidarea coeziunii economice și
sociale, cu scopul promovării dezvoltării durabile. În perioada de timp 20142020, va pune accent pe ameliorarea mediului, dezvoltarea durabilă și TENT (rețeaua trans-europeană de transport).
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR): reprezintă
instrumentul de finanțare al Uniunii Europene care oferă sprijin țărilor
membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Principalele priorități
ale FEADR vizează transferul de cunoștințe și inovarea, competitivitatea
agriculturii, gestionarea resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice, precum și dezvoltarea incluzivă a zonelor rurale.

9

Sursa: „Viitorul FSE: 2014-2020, accesat pe ec.europa.eu”
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Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM): reprezintă
noul fond propus pentru finanțarea politicilor Uniunii Europene în domeniul
pescuitului și afacerilor europene, pentru perioada 2014-2020. Prioritățile
FEPAM, în conformitate cu reforma politicii comune în domeniul pescuitului,
se vor axa asupra viabilității și competitivității pescuitului și a acvaculturii,
sprijinind, în același timp, sustenabilitatea mediului. De asemenea, acesta va
promova coeziunea socială și crearea de locuri de muncă în comunitățile
dependente de pescuit, în special prin diversificarea activităților în alte
sectoare maritime, precum și prin acțiuni în domeniul politicii maritime
integrate.

Parteneriate de tip public-privat
În vederea suplimentării fondurilor necesare derulării investițiilor propuse,
există posibilitatea ca administrația publică să dezvolte parteneriate de tip
public-privat în diverse domenii de activitate.
Astfel, printre principalele avantaje ale parteneriatului public-privat se
conturează următoarele:
 contribuie la accelerarea realizării obiectivelor și proiectelor de
infrastructură;
 reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor;
 îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică;
 ambele sectoare aduc o contribuție proprie în cadrul parteneriatului10

10

Sursa: „Aspecte teoretico-practice privind parteneriatul public-privat în Uniunea Europeană, accesat
pe www.ugb.ro”

La nivel național, modul de realizare a unui proiect de parteneriat public
privat este reglementat de Legea nr. 178 din octombrie 2010, actualizată la
23 aprilie 2013, care are ca obiectiv proiectarea, finanțarea, construcția,
reabilitarea, modernizarea, operarea, întreținerea, dezvoltarea și transferul
unui bun sau serviciu public.
Parteneriatele de tip public-privat au ca prim beneficiu faptul că acestea
permit dezvoltarea de proiecte de interes public cu finanțare privată. În
condițiile în care constrângerile bugetare sunt tot mai ridicate și controlul
cheltuielilor publice este tot mai strict, aceste tipuri de parteneriate
reprezintă una din cele mai atractive variante de finanțare a proiectelor
publice.
La nivelul comunei Moldoveni există diverse oportunități de dezvoltare a
parteneriatelor de tip public-privat în diverse domenii. Astfel, în vederea
adoptării parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o serie de
servicii și activități, partenerii locali putând fi atât din mediul de afaceri, cât
și din cadrul organizațiilor non-guvernamentale.

Creditarea
O variantă alternativă privind finanțarea proiectelor de investiții este
constituită de obținerea unor credite bancare. Creditarea constituie o
modalitate relativ simplă și rapidă de obținere a finanțării pentru proiectele
de investiții. Cu toate acestea, costurile aferente creditelor sunt ridicate și
implică și un anumit grad de risc în ceea ce privește imposibilitatea de
rambursare a datoriilor, în principal dacă există o situație de incertitudine
economică.
11Sursa:

„Informații primite de la Primăria Moldoveni, Departamentul financiar-contabil”
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Capacitatea de auto-finanțare
În vederea evaluării capacității financiare generale a unității administrativ
teritoriale, este necesară analiza veniturilor totale și capacitatea acesteia de
a genera venituri. Astfel, bugetul local al comunei Moldoveni la nivelul anului
2013 a fost de 5.053 mii lei, 2.204,64 lei/locuitor.
Veniturile curente reprezintă aproximativ 40% din totalul veniturilor din
bugetul local, în cadrul cărora impozitele și taxele pe bunuri și servicii ocupă
42% din totalul veniturilor curente – 833.000 lei. Veniturile din subvenții
reprezintă 1,5% dintre care 100% sunt subvenții de la bugetul de stat.

9%

Venituri
Subvenții
91%

Figura nr. 4.1 – Distribuția veniturilor curente din bugetul local pe anul 201311

De asemenea, se remarcă faptul că la formarea veniturilor bugetului local au
contribuit și sumele primite de la Uniunea Europeană în valoare de 3.050.000
lei.
Având în vedere că suma necesară investițiilor propuse este semnificativ mai
ridicată decât bugetul local, este recomandată susținerea proiectelor din
punct de vedere financiar cu fonduri provenite din surse externe.

Concordanța cu politicile naționale și europene
Strategia de dezvoltare locală a comunei Moldoveni cu orizontul de timp
2014-2020, prin intermediul măsurilor și acțiunilor stabilite asigură
concordanța cu politicile prevăzute de Strategia Europa 2020, creionându-se
faptul că noțiunea de dezvoltare durabilă a stat la baza stabilirii obiectivelor
strategice.
Procesul de dezvoltare a comunei Moldoveni urmărește obiectivele
strategice ale Strategiei de dezvoltare durabilă a României 2013-2020-2030,
ce au în vedere adoptarea dezvoltării durabile, ce se bazează pe
îmbunătățirea calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu
mediul natural. În această privință, strategia comunei Moldoveni are în
vedere modernizarea serviciilor publice de educație, sănătate și asistență
socială, axându-se în același timp pe protecția și valorificarea cadrului natural
și a resurselor naturale.
De asemenea, prezentul document strategic se aliniază și cu Acordul de
Parteneriat propus de România pentru perioada 2014-2020, care stabilește
prioritățile de finanțare din Fonduri Europene Structurale și de Investiții,
susținând competitivitatea, convergența și cooperarea, încurajând
dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune. Prin
urmare, direcțiile de dezvoltare stabilite în cadrul Strategiei comunei
Moldoveni sunt în concordanță cu inițiativele promovate de acordul de
parteneriat, în principal cu cele care țin de facilitarea unui acces echitabil la
serviciile publice de bază, de consolidarea bazei economice locale și de
eficientizarea actului administrativ.
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Documentul este compus din şase programe operaţionale, respectiv:
Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional
Regional, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional
Competitivitate, Programul Operaţional Capacitate Administrativă,
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, la care se adaugă programele de
cooperare transfrontalieră.
Strategia de dezvoltare a comunei Moldoveni se raportează de asemenea și
la Strategia de dezvoltare regională Nord-Est, 2014.2020. Obiectivul strategic
al acesteia constând în derularea unui proces de creștere economică
durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale,
care să asigure o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni
ale României.
Referitor la axele prioritare prevăzute de regiunea Nord-Est, acestea sunt
următoarele:
 îmbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate
către creșterea ocupării, accesului la educație, instruire și sănătate,
promovarea incluziunii sociale. Obiective: creşterea ocupării în rândul
tinerilor şi a grupurilor vulnerabile; îmbunătăţirea accesului şi a
participării la educaţie şi instruire de calitate; creşterea accesului la
servicii de sănătate de calitate; promovarea incluziunii sociale prin
regenerarea zonelor rurale şi urbane aflate în declin;

 dezvoltarea infrastructurii moderne care să asigure creșterea
accesibilității, conectivității și atractivității Regiunii Nord-Est.
Obiective: creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi mobilităţii prin
realizarea de investiţii în infrastructura de transport; stimularea
atractivităţii şi economiei locale prin creşterea accesului la
infrastructura TIC de calitate;
 sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale. Obiective:
sprijinirea inovării şi competitivităţii mediului economic, promovarea
rezultatelor obţinute; impulsionarea sectorului de cercetaredezvoltare, în special a celei aplicate; îmbunătăţirea accesului firmelor
de servicii de afaceri de calitate pentru firme; sprijinirea exporturilor
şi competitivităţii produselor locale la export; sprijinirea dezvoltării
urbane; sprijinirea dezvoltării rurale; sprijinirea valorificării
potenţialului turistic existent;
 optimizarea utilizării și protejarea resurselor și patrimoniului natural.
Obiective: promovarea eficienţei energetice; protejarea mediului şi
biodiversităţii prin realizarea de investiţii specifice aquis-ului
comunitar şi valorificarea siturilor naturale.12
Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Moldoveni se suprapune pe
axele prioritare stabilite și se angajează să îndeplinească obiectivele proprii
pentru a contribui la atingerea celor regionale.

12

Sursa: „Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est, 2014-2020, accesată pe www.adrnordest.ro”
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Portofoliu de proiecte
Materializarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Moldoveni va avea în vedere parcurgerea traseului conturat de direcțiile strategice de dezvoltare, punânduse accent pe implementarea unor proiecte de investiții care urmăresc necesitățile de dezvoltare socio-economică a comunei. Proiectele de investiții au fost stabilite
în acord cu viziunea și obiectivele specifice trasate pentru intervalul de timp 2014-2020, iar implementarea acestora va contribui la o creștere economică sustenabilă,
la reducerea discrepanțelor regionale, generând o creștere semnificativă a nivelului de trai al locuitorilor.
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Sprijinirea dezvoltării mediului economic local

2.

Înființarea unui atelier destinat activităților de artizanat și
meșteșugărit
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10.
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1.
Scop

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni

Sprijinirea dezvoltării mediului economic local
Crearea unui mediu propice dezvoltării afacerilor, atragerii noilor investiții și menținerea unui climat
competitiv prin organizarea acțiunilor de informare și consiliere
1. Creșterea numărului de intreprinderi mici și mijlocii în cadrul comunei
2. Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile
3. Stimularea investițiilor externe
4. Creșterea numărului de locuri de muncă
5. Indentificarea de noi oportunități de afaceri
6. Stimularea dezvoltării agro-turismului
 încurajarea parteneriatelor de tip public privat
 promovarea pe piețele locale a produselor autohtone
 realizarea de campanii de informare privind înființarea afacerilor
 derularea de târguri cu scopul promovării produselor locale
 organizarea unor sesiuni de informare asupra accesării fondurilor nerambursabile europene
 promovarea comunei Moldoveni ca destinație turistică
 încurajarea populației tinere în vederea dezoltării de noi afaceri
 atragerea investitorilor din zonele urbane prin acordarea de facilități
 organizarea unor cursuri de formare profesională privind dezvoltarea competențelor și abilităților
resurselor umane din cadrul firmelor ce activează la nivelul comunei
 numărul de locuri de muncă nou create
 numărul afacerilor nou înființate
 numărul de târguri de promovare a produselor autohtone
 numărul de campanii și sesiuni de informare realizate
 gradul de absorbție a fondurilor europene
 creșterea densității IMM-urilor din cadrul comunei
 parteneriatele semnate
Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea durabilă a economiei locale”, măsura 1.1. „Diversificarea economiei
locale”, măsura 1.2. „Dezvoltarea unui cadru prielnic pentru investiții” și măsura 1.4. „Dezvoltarea și
valorificarea capitalului uman”; Domeniul prioritar 4 - „Creșterea gradului de atractivitate al comunei”,
măsura 4.2. „Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement” și măsura 4.3. „Realizarea de activități de
promovare turistică a comunei”.
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Sprijinirea dezvoltării mediului economic local

1.

Surse de finanțare
Perioada de implementare





Buget local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

2014 – 2020

90 | STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ

Înființarea unui atelier destinat activităților de artizanat și meșteșugărit

2.
Scop
Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni

Surse de finanțare

Promovarea artizanatului și meșteșugăritului în vederea conservării tradițiilor locale.
1.
2.
3.







Inițierea tinerilor în activități de artizanat și meșteșugărit;
Promovarea obiectelor tradiționale și diversificarea activităților de turism rural;
Diversificarea activităților economice din cadrul comunei.
amenajarea spațiului în care vor fi derulate activitățile de artizanat și meșteșugărit (în cadrul
căminului cultural din satul Moldoveni);
dotarea atelierului cu echipamentele necesare;
promovarea produselor tradiționale;
promovarea activităților realizate în cadrul atelierului.
un atelier înființat;
nivelul de dotare al atelierului.

Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea durabilă a economiei locale”, măsura 1.1. „Diversificarea economiei
locale”; Domeniul prioritar 4 - „Creșterea gradului de atractivitate al comunei”, măsura 4.2. „Dezvoltarea
infrastructurii turistice și de agrement” și măsura 4.3. „Realizarea de activități de promovare turistică a
comunei”.




Buget local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2016

Valoarea estimată

200.000 euro
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3.

Stimularea introducerii și utilizării tehnologiilor informaționale și comunicațiilor

Scop

Organizarea unor acțiuni de stimulare în vederea introducerii și utilizării tehnologiilor informaționale și
comunicațiilor la nivelul comunei Moldoveni, influențând în mod pozitiv dezvoltarea socio-economică a
comunei.

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni

Surse de finanțare
Perioada de implementare

1. Stimularea dezvoltării tehnologiilor informaționale la nivelul comunei Moldoveni;
2. Instruirea cetățenilor în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor informaționale;
3. Facilitarea accesului la tehnologiile informaționale și comunicaționale tuturor locuitorilor comunei.





susținerea realizării unor puncte publice de acces la Internet în comună;
sprijin în organizarea de cursuri de inițiere în domeniul calculatoarelor și navigării pe internet;
realizarea de parteneriate cu furnizorii de internet;
stimularea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ în vederea utilizării în comun a
echipamentelor și organizării de instruiri.






numărul punctelor publice de acces la internet deschise;
numărul de cursuri organizate;
numărul de participanți la cursuri;
parteneriate semnate.

Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea durabilă a economiei locale”, măsura 1.4. „Dezvoltarea și valorificarea
capitalului uman”; Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor comunei”, măsura 3.2.
„Asigurarea unor servicii educaționale de calitate”; Domeniul prioritar 6 - „Îmbunătățirea capacității
administrative”, măsura 6.1. „Sporirea calității serviciilor publice” și măsura 6.2. „Dezvoltarea resurselor
umane”.





Buget local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile;
Fonduri rambursabile.

2014 – 2018
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4.

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă

Scop

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole de pe teritoriul comunei, facilitând accesul la exploatațiile
agricole și valorificarea potențialului agricol

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni

Surse de finanțare
Perioada de implementare
Valoarea estimată

1. Îmbunătățirea accesului către exploatațiile agricole;
2. Sporirea siguranței rutiere pe drumurile comunale ca urmare a asigurării unor rute alternative
pentru preluarea utilajelor agricole de pe drumurile naţionale, judeţene sau europene;
3. Creșterea interesului locuitorilor în practicarea agriculturii;
4. Creșterea gradului de valorificare a terenurilor agricole;
5. Sporirea productivității agricole.
 identificarea drumurilor de exploatație agricolă de interes major, care necesită reabilitare;
 realizarea documentațiilor tehnice și obținerea autorizației de construire și avizelor pentru
demararea investiției;
 Reabilitarea și modernizarea drumurilor care facilitează accesul către exploatațiile agricole, pe o
lungime de 10 km.
 gradul de modernizare a drumurilor de exploatație agricolă;
 lungimea drumurilor de exploatație agricolă reabilitate și modernizate;
 gradul de accesibilitate către exploatațiile agricole;
 numărul exploataţiile agricole deservite;
 durata timpului de deplasare.
Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea durabilă a economiei locale”, măsura 1.3. „Îmbunătățirea productivității
setorului agricol”; Domeniul prioritar 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază”, măsura 2.1.
„Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

2015– 2020
1.600.000 euro
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5.

Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere

Scop

Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere în vederea creșterea accesibilității și conectivității
locuitorilor și creșterii atractivității comunei din punct de vedere economic
1.

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță

2.
3.

Creșterea gradului de accesibilitate şi mobilitate în interiorul comunei şi către principalele drumuri
de interes județean sau național;
Creșterea gradului de atractivitate a comunei în rândul investitorilor;
Creșterea siguranței rutiere.














reabilitarea drumurilor de interes comunal (DC 537 Hârlești – Moldoveni);
asfaltarea drumurilor sătești pe o lungime de 7,2 km;
extinderea și reabilitarea trotuarelor și zonelor pietonale existente pe o lungime de 26 km;
îmbunătățirea semnalizării rutiere;
extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare pluvială pe o lungime de 2 km.
lungimea drumurilor de interes județean și comunal reabilitate;
lungimea drumurilor sătești asfaltate;
lungimea trotuarelor realizate/modernizate;
lungimea sistemului de canalizare pluvială realizat;
gradul de acces către localitățile comunei;
durata timpului de deplasare;
interesul agenților economici manifestat față de comuna Moldoveni.

Încadrarea în Strategia de
Domeniul prioritar 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază”, măsura 2.2. „Modernizarea și extinderea
dezvoltare locală a comunei
infrastructurii tehnico-edilitare”.
Moldoveni
Surse de finanțare
Perioada de implementare
Valoarea estimată





Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

2014 – 2020
2.000.000 euro
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6.

Amenajare pistă de bicicliști pe drumul județean DJ 158

Scop

Îmbunătățirea calității mediului prin înlesnirea transportului cu grad redus de poluare în condiții de
siguranță.

Obiective specifice

1. Promovarea transportului nepoluant în cadrul comunei;
2. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin diminuarea gradului de poluare;
3. Promovarea mersului pe bicicletă și a unui stil de viață care menajează natura.

Activități






realizarea lucrărilor de construcție: terasamente, fundații, suprastructura pe o lungime de 10,3 km;
realizarea marcajelor și indicatoarelor de circulație;
delimitarea pistelor;
realizare a 4 puncte de depozitare pentru biciclete.

Indicatori de performanță







lungimea pistei de bicicliști realizată;
numărul de macaje rutiere;
numărul indicatorilor de circulație;
numărul de borduri folosite în delimitarea pistelor;
numărul punctelor de depozitate a bicicletelor.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare

Domeniul prioritar 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază”, măsura 2.1. „Modernizarea și extinderea
infrastructurii rutiere”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2017

Valoarea estimată

200.000 euro
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7.

Construire rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare

Scop

Facilitarea accesului locuitorilor comunei la servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră
în vederea creșterii nivelului de trai și susținerii unei dezvoltări exonomice echilibrate

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare

1. Conectarea gospodăriilor din comuna Moldoveni la reţeaua de alimentare cu apă potabilă și sistemul
de canalizare;
2. Facilitarea accesului la surse de apă potabilă care să nu pună în pericol sănătatea locuitorilor;
3. Furnizarea utilităților de bază în vederea asigurării condiţiilor optime desfăşurării activităţilor
economice.
4. Protejarea mediului înconjurător prin epurarea apei uzate în conformitate cu standardele naționale
și europene.
 construire rețea de alimentare cu apă în satul Hociungi pe o lungime de 15 km;
 construire stație de tratare a apei;
 construire rețea de canalizare menajeră în localitățile comunei Moldoveni (satul Moldoveni și satul
Hociungi) pe o lungime de 40 km;
 construire stație de epurare în comuna Moldoveni;
 derularea de campanii de promovare și informare a locuitorilor comunei cu privire la necesitatea și
beneficiile racordării la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și canalizare;
 racordarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu apă;
 alimentarea cu apă potabilă a instituțiilor publice.
 numărul gospodăriilor care au acces la reţeaua de alimentare cu apă potabilă și canalizare;
 numărul gospodăriilor racordate la reţeaua de alimentare cu apă și canalizare;
 volumul de apă potabilă asigurat locuitorilor din comuna Moldoveni;
 lungimea rețelei de alimentare cu apă în satul Hociungi;
 lungimea rețelei de canalizare;
 derularea de campanii de promovare şi informare a locuitorilor comunei cu privire la necesitatea şi
beneficiile racordării la reţeaua de canalizare.
Domeniul prioritar 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază”, măsura 2.1. „Modernizarea și extinderea
infrastructurii tehnico-edilitare”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.
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Perioada de implementare
Valoarea estimată

2014 – 2018
4.000.000 euro
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8.

Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale în satul Moldoveni și satul Hociungi

Scop

Asigurarea accesului locuitorilor la utilitățile de bază în vederea creșterii standardelor de viață și
dezvoltarea comunei din punct de vedere social și economic.
1.

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare
Perioada de implementare
Valoarea estimată

2.
3.








Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei Moldoveni prin înființarea unei rețele de
distribuție a gazelor naturale;
Promovarea în rândul locuitorilor a beneficiilor aduse de racordarea la rețeaua de gaz;
Creşterea gradului de accesibilitate a locuitorilor comunei Moldoveni la reţeaua de distribuţie a
gazului metan.
proiectare rețea de distribuție a gazelor naturale;
realizare rețea de distribuție a gazului metan pe o lungime de 40 km;
realizare racordări la rețeaua de gaz a gospodăriilor interesate și a instituțiilor publice;
campanii de informare asupra beneficiilor aduse de acordarea la rețeaua de gaz metan la nivelul
comunității locale;
lungimea reţelei de alimentare cu gaz;
gradul de acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale;
gradul de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Domeniul prioritar 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază”, măsura 2.1. „Modernizarea și extinderea
infrastructurii tehnico-edilitare”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

2015 – 2018
1.000.000 euro

98 | STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ

9.

Modernizarea și dotarea centrului de permanență din satul Moldoveni

Scop

Asigurarea unor servicii de sănătate calitative localnicilor din comuna Moldoveni, în conformitate cu
standardele europene.

Obiective specifice

1. Modernizarea și dotarea centrului de permanență cu echipamente performante
2. Creșterea gradului de acces a locuitorilor comunei la servicii calitative de asistență medicală.
3. Atragerea de cadre medicale specializate prin crearea de condiții și facilități.



Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare








reabilitarea și modernizarea clădirilor în cadrul cărora își desfășoară activitatea unitățile sanitare.
dotarea cu mobilier și echipamente de specialitate corespunzător activităților desfășurate în cadrul
unităților sanitare;
racordarea la serviciile de utilități publice de bază;
angajarea de personal medical;
oferirea de locuințe pentru cadrele medicale care activează în cadrul centrului de permanență.
gradul de modernizare a unităților sanitare;
numărul echipamentelor de specialitate achiziționate;
calitatea serviciilor medicale de la nivelul comunei Moldoveni.

Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor comunei”, măsura 3.1. „Îmbunătățirea serviciilor
sociale și de sănătate în concordanță cu standardele europene”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 – 2017

Valoarea estimată

200.000 euro
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Înființare centru de bătrâni

10.
Scop
Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare
Perioada de implementare
Valoarea estimată

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor bătrâne în situație de risc prin înființarea unui centru specializat
de asistență socială.
1. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoane vârstnice.
2. Reducerea cazurilor de excluziune sau izolare socială în rândul persoanelor vârstnice.
3. Integrarea activă a persoanelor vârstnice, rămase singure, în viața socială.
 înfiintarea căminului de batrani cu o capacitate de 40 locuri care să ofere o gamă variată de servicii:
gazduire pe perioadă nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, consiliere psihologică, socializare
si petrecere a timpului liber;
 dotarea centrului rezidențial cu mobilier și echipamente specifice;
 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități;
 angajarea personalului specializat;
 promovarea serviciilor oferite de centrul de bătrâni;
 atragerea de voluntari pentru activitatea de sprijin, acompaniere și consiliere psihologică a
bătrânilor;
 cursuri de formare și specializare a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ.





un centru de bătrâni înfiinţat cu o capacitate de 40 locuri;
gradul de dotare a centrului;
locurile de muncă nou create;
numărul de voluntari implicaţi în activităţile sociale.

Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor comunei”, măsura 3.1. „Îmbunătățirea serviciilor
sociale și de sănătate în concordanță cu standardele europene ”.
 Bugetul local;
 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.
2017 – 2019
800.000 euro
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11.

Înființarea unui centru de tip „after-school”

Scop

Creșterea nivelului de educație și dezvoltarea resurselor umane din comuna Moldoveni prin adoptarea
unei oferte educaționale moderne de tip „after-shool”.

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare

1. Furnizarea unor servicii educaționale care să vină în întâmpinarea problemelor de inadaptare
școlară;
2. Dezvoltarea potențialului elevilor prin practicarea de activități creative, de socializare și recreere;
3. Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
4. Prevenirea abandonului și eșecului școlar;
5. Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea si
educarea copiilor.
 construirea centrului de tip ”after school”;
 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități;
 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice;
 recrutarea resurselor umane pe posturile nou create;
 promovarea serviciilor oferite de centru;
 amenajare spațiu de joacă pentru copii;
 amenajare curte interioară.
 1 centru ”after school” înființat;
 gradul de dotare al centrului;
 numărul de locuri de muncă înființate;
 gradul de satisfacție al părinților și copiilor cu privire la condițiile și serviciile oferite de centru.
Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea durabilă a economiei locale”, măsura 1.4. „Dezvoltarea și valorificarea
capitalului uman”; Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor comunei”, măsura 3.2.
„Asigurarea unor servicii educaționale de calitate”.





Buget local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile;
Fonduri rambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2017

Valoarea estimată

250.000 euro
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Construire bloc ANL

12.
Scop

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare

Extinderea fondului locativ prin construirea de locuințe în regim de chirie, destinate persoanelor
specializate (cadre medicale și didactice) și populației tinere, în vederea retenției capitalului uman în
cadrul comunei Moldoveni.
1. Creșterea fondului locativ din comuna Moldoveni;
2. Atragerea forței de muncă specializată prin oferirea de facilități de cazare în cadrul comunei;
3. Facilitarea accesului la locuințe a populației tinere din mediul rural;
4. Creșterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Moldoveni.
 identificarea unei suprafețe de teren corespunzătoare pentru construire care să aibă acces la
infrastructura de utilități;
 construirea unui număr de 20 apartamente;
 amenajare cai de acces și locuri de parcare;
 racordarea la rețeaua de utilități.
 1 bloc de locuințe ANL, cu 20 de apartamente;
 20 locuri de parcare;
Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea durabilă a economiei locale”, măsura 1.4. „Dezvoltarea și valorificarea
capitalului uman”; Domeniul prioritar 3 – „Creșterea calității vieții locuitorilor comunei”, măsura 3.3.
„Dezvoltarea fondului locativ al comunei”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2016

Valoarea estimată

700.000 euro
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13.

Înființare centru de informare turistică

Scop

Creșterea atractivității comunei Moldoveni din punct de vedere turistic prin promovarea potențialului
turistic local și crearea infrastructurii necesare.

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare

1. Promovarea ofertei turistice a zonei și atragerea turiștilor în comuna Moldoveni;
2. Îmbunătățirea schimbului de informații cu instituțiile și centrele de promovare din alte zone
turistice din județ și din țară;
3. Încluderea centrului de informare turistică în rețeaua națională;
4. Atragerea turiștilor Îmbunătăţirea informării potenţialilor turişti, a turiştilor care vizitează zona şi a
operatorilor de turism cu privire la oferta turistică a zonei;
5. Dezvoltarea schimbului de informaţii cu instituţii şi centre de promovare din alte zone turistice.
 realizarea centrului de informare turistică;
 dotarea centrului cu echipamentele necesare;
 includerea centrului de informare turistică în rețeaua națională de centre de informare;
 realizarea unei baze de date cu informații turistice legate de comună în vederea promovării online
a obiectivelor turistice;
 realizarea și distribuirea materialelor de promovare a obiectivelor turistice din comună.
 1 centru de informare turistică construit;
 1 bază de date realizată;
 numărul de materiale de promovare realizate și distribuite.
Domeniul prioritar 4 – „ Creșterea gradului de atractivitate al comunei ”, măsura 4.1. „Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii culturale și istorice și diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului
liber”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2016

Valoarea estimată

130.000 euro
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Modernizarea teatrului de vară din satul Moldoveni

14.
Scop

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare
Perioada de implementare
Valoarea estimată

Creșterea calității vieții locuitorilor prin reabilitarea infrastructurii publice specifice promovării
potențialului cultural și artistic al comunei.
1.
2.
3.









Promovarea activităților artistice și a culturii;
Îmbunătățirea accesului și participării publicului la cultură și activități artistice;
Valorificarea potențialului cultural local și regional.
dotarea teatrului de vară cu echipamente specifice;
realizarea instalațiilor sanitare și electrice;
reabilitarea scenei;
reabilitarea și modernizarea tribunelor cu o capacitate de 600 locuri ;
reabilitarea spațiilor verzi pe o suprafață de 3600 m2;
reabilitarea și extinderea cailor de acces.
dotările și echipamentele
1 teatru de vară modernizat.

Domeniul prioritar 4 – „Creșterea gradului de atractivitate al comunei ”, măsura 4.1. „Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii culturale și istorice și diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului
liber” și măsura 4.2. „Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

2015 – 2016
1.800.000 euro

104 | STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA MOLDOVENI, JUDEȚUL NEAMȚ

Realizarea unei baze sportive

15.
Scop

Obiective specifice

Activități

Indicatori de performanță

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare

Desfășurarea activităților sportive în condiții adecvate și diversificarea posibilităților de petrecere a
timpului liber
1.
2.
3.


















Promovarea participării populației la activități sportive
Încurajarea realizării de competiții sportive la nivel local și regional
Diversificarea activităților de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei Moldoveni
amenajare teren de fotbal prevăzut cu gazon;
crearea unui teren multifuncțional (handbal, baschet, volei);
amenajare pista de atletism;
amenajare tribune pentru spectatori cu o capacitate de 1000 de locuri;
achiziționare echipamente pentru întreținerea gazonului;
construire clădire pentru birouri, vestiare, dușuri și toalete;
dotarea clădirii cu mobilier și echipamente specifice;
racordare la rețeaua publică de utilități;
realizare instalație de nocturnă;
împrejmuire bază sportivă.
1 teren de fotbal;
1 teren multifuncțional;
1 pista de atletism;
1.000 de scaune pentru spectatori;
1 imobil destinat birourilor, vestiarelor și grupuri sanitare;
1 instalație de nocturnă;
1 gard de împrejmuire.

Domeniul prioritar 4 – „Creșterea gradului de atractivitate al comunei ”, măsura 4.2. „Dezvoltarea
infrastructurii turistice și de agrement”.




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2017 – 2019

Valoarea estimată

500.000 euro
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16.

Realizarea unor acțiuni de împădurire a terenurilor agricole deteriorate

Scop

Îmbunătățirea suprafețelor agricole de la nivelul comunei Moldoveni prin reducerea eroziunii solurilor
degradate și îmbunătățirea calității factorilor de mediu.

Obiective specifice

1. Reducerea eroziunii solului;
2. Îmbunătățirea calității terenurilor agricole
3. Îmbunătățirea calității aerului

Activități




identificarea terenurilor agricole deteriorate;
plantarea de arbori pe suprafața solurilor degradate;

Indicatori de performanță




suprafața de teren împădurită;
numărul de puieți plantați.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a comunei
Moldoveni
Surse de finanțare

Domeniul prioritar 5 – „ Protecția mediului și valorificarea eficientă a resurselor naturale”, măsura 5.3. –
„Crearea de noi spații verzi, protejarea, conservarea și extinderea celor existente”;




Bugetul local;
Fonduri guvernamentale;
Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 – 2020

Valoarea estimată

300.000 euro
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IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE
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4

Implementare și monitorizare
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Moldoveni
urmărește îndeplinirea principalelor obiective stabilite în etapa de elaborare,
prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor
materiale, financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și
cantitative.
În urma adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local se
continuă cu demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse și
derularea acțiunilor propriu-zise destinate realizării acestora. La finalul
acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona elaborarea planurilor
de acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea strategiei, în conformitate
cu planul strategic de acțiuni.
De asemenea, se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea
celor de interes major. Pentru fiecare proiect se vor descrie activitățile
necesare, responsabilii și perioada de desfășurare, urmând a fi identificate și
asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.
Având în vedere că autoritățile publice locale ale comunei Moldoveni nu
deține suficiente resurse financiare pentru a susține finanțarea tuturor
proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de
resurse suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, care
să asigure resursele materiale necesare implementării strategiei.
Totodată, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei
Moldoveni se impune stabilirea unei structuri organizatorice apte să
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coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să negocieze
cu ceilalți actori implicați. Astfel, constituirea unei astfel de echipe constituie
o prioritate în cadrul procesului de implementare. Aceasta trebuie să
contribuie la:
 efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de
implementare față de obiectivele stabilite în cadrul strategiei;
 revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică;
 reformularea obiectivelor (dacă se impune);
 revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările sau
evenimentele neprevăzute apărute pe parcurs;
 comunicarea permanentă a evoluției procesului de implementare
autorităților publice locale și părților interesate.
Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al comunei
Moldoveni implică necesitatea unui proces coerent de monitorizare a
implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un
efort permanent de-a lungul implementării strategiei.
Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor ieși la iveală probleme
sau necesități de redresare sau adaptare în anumite privințe a direcțiilor
strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenți în
monitorizarea întregului proces.

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și
prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor de
monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local și Primarului
comunei.
Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcție planificată anumiți
indicatori de implementare care vor fi monitorizați. În baza informațiilor
furnizate de aceștia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul
de implementare a acțiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor
fixate. Acești indicatori pot fi de natură economică, politică sau socială și se
pot enunța sub această formă:
 numărul întreprinderilor;
 densitatea IMM-urilor;
 cifra de afaceri totală;
 ritmul de creștere/descreștere a numărului de salariați de la nivel
local;
 numărul de parteneriate de tip public-privat;
 nivelul investițiilor străine;
 locurile de muncă disponibile;
 numărul șomerilor înregistrați;
 producția agricolă vegetală și animală;
 gradul de sărăcie;
 lungimea drumurilor de interes local reabilitate/modernizare;
 lungimea trotuarelor realizate;
 gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;
 gradul de conectare șa rețeaua de electricitate;
 gradul de reabilitare/echipare a unităților de învățământ;
 numărul echipamentelor IT din cadrul unităților școlare;
 rata de abandon școlar;
 densitatea unităților medicale;
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gradul de modernizare/echipare a unităților medicale;
numărul de turiști;
numărul de sosiri în unitățile turistice;
numărul de înnoptări ale turiștilor în unitățile de cazare;
gradul de satisfacere cu privire la serviciile publice oferite;
gradul de implicare a cetățenilor în actul decizional;
gradul de colectare selectivă a deșeurilor;
consumul de energie destinat iluminatului public;
calitatea principalilor factori de mediu (apă, aer, sol).

