
Prefaţă

Strategia de dezvoltare a comunei Mirosloveşti pentru perioada 2007 – 2013

prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare

dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă

intrarea României în Uniunea Europeană. Ca parte a comunităţii europene, Mirosloveşti,

are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care

să sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor

europene. O asemenea viziune pe care acum suntem în masură să o prezentăm

cetăţenilor comunei are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna ar

trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională şi

naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene. Fără îndoială că viitorul

nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face aşa cum îl dorim este obligatoriu să

urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii şi valori.

Este foarte important ca efortul de elaborare a Strategiei sa fie urmat de asumarea

publică şi conştientă a acesteia. Consultarea publică ne-a asigurat că am identificat corect

elementele ce corespund viziunii noastre şi ne-a ajutat să consolidam scopurile şi

obiectivele strategice. Acestea trasează principalele atribute ale acţiunii noastre pentru

găsirea celor mai potrivite direcţii de dezvoltare care, odată implementate, vor schimba în

mai bine viata locuitorilor comunei.

Strategia comunei Mirosloveşti pentru 2007 – 2013 îsi propune să aducă toţi factorii

implicaţi în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeaşi viziune, pentru utilizarea

cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât şi a celor ce pot veni din exteriorul comunei.

Pe baza strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru

atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.

De aceea este important să se acorde o atenţie deosebită elaborării acestui

document şi să se asigure o participare cât mai largă a cetăţenilor la elaborarea lui şi, mai

ales, la aplicare.
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I. INTRODUCERE

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a

compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi."

(Raportul Comisiei Brundtland 1987)

Strategia de dezvoltare a comunei Mirosloveşti pentru perioada 2007 - 2013, a fost

realizată pe o perioadă de şase ani. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabilă prin

valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al Planului

Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Acesta vizează „reducerea cât mai rapidă a

disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale
Uniunii Europene”(sursa: PND 2007-2013).

Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentanţilor Primăriei

Mirosloveşti din judeţul Iaşi şi reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de

dezvoltare a Administraţiei Locale pe următorii şase ani. Opinia locuitorilor a fost

cunoscută utilizând metodele de cercetare formală cu cele două ramuri: cantitativă şi

calitativă. Astfel în ceea ce priveşte cercetarea calitativă, operatorii au utilizat interviuri în

profunzime, iar cercetarea cantitativă a fost realizată prin utilizarea anchetelor.

Instrumentul de colectare a datelor din anchetă este chestionarul aplicat cetăţenilor

comunei Mirosloveşti din judeţul Iaşi iar formele evaluative luate în considerare sunt

ratingurile însumate. Esanţionarea de tip neprobabilistic – accidental se face în funcţie de

numărul de locuitori ai comunei, iar la final se analizează rezultatele şi se interpretează. În

acelaşi timp se evaluează şi impactul acţiunilor intreprinse pentru public.

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile

actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană va fi necesar să ajungem la un

nivel de trai similar celorlalte ţări integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB -

indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi

serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unui
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stat în decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia

în perioada 2007-2013 de finanţări pe diverse domenii.

Strategia de dezvoltare locală a comunei Mirosloveşti reprezintă instrumentul

de lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga comunitate locală. Astfel

se va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele

obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgenţelor,

avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste condiţii, toţi

factorii interesaţi de progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de

prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât direcţiile de

dezvoltare specifice, cât şi acţiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale

administraţiei publice locale.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea

tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locală

să fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei Mirosloveşti. Importanţa acestui aspect

este dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii în implementarea strategiei

de dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia.

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administraţia publică locală

lansează procedura de consultare a comunităţii din localitatea Mirosloveşti asupra

propunerii finale.

Metodologic, prezenta strategie are la bază şi se fundamentează pe următoarele

instrumente şi proceduri de lucru:

 analiza de conţinut;

 analiza de date statistice din surse organizate şi realizate de consultant;

 comparaţii de date statistice înseriate şi pe scale evolutive;

 interviuri în profunzime cu factori decizionali şi de opinie din structura domeniilor

cheie analizate în cadrul studiului;

 analiza SWOT;

 interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetări, documente de politică,

staretegie şi norme acţionale europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale.

La fel de importantă în procesul de cercetare este validitatea internă şi externă

pentru că se prezintă concluziile din datele colectate şi se preocupă de ideea dacă

fenomenul cercetat este reprezentativ.
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Legislaţia europeană
Auditul comunei Mirosloveşti respectă şi se conformează sinergic în desfăşurarea

sa cu documente legislative şi de politica de dezvoltare, reper atât la nivel european şi

naţional, cât şi regional-local. Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a comunei Mirosloveşti

trebuie să fie în contextul geo-strategic, instituţional, administrativ, economic, social şi

cultural european, iar obiectivele şi priorităţile acţionale ale acestuia trebuie construite în

conformitate deplină cu Strategia de la Lisabona (revizuită) a Uniunii Europene sau cu

Planul Naţional de Dezvoltare al României pentru perioada 2007 – 2013.

Viziunea de dezvoltare a comunei Mirosloveşti trebuie să înglobeze materializarea

în timp a unor politici benefice comunităţii locale şi cetăţenilor comunei, ca viitori cetăţeni

europeni. În aceste condiţii, Mirosloveşti trebuie să se dezvolte ca un sat european, cu

standarde de calitate aferente fiecărui domeniu cheie – infrastructură, industrie,

agricultură, servicii publice şi comerciale, resurse umane, asistenţă socială, educaţie,

sanătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel

regional potenţialul existent. Valorificarea acestuia  în paralel cu iniţierea, susţinerea şi

materializarea unor demersuri acţionale şi investiţionale se poate realiza prin atragerea de

surse publice şi private. Astfel, se propune ca localitatea Mirosloveşti să se impună ca un

actor local.

Legislaţia europeană
Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită

Agenda Socială 2005 – 2010

Agenda 21

Cartea Albă în domeniul Politicii Europene de Transport 2001

Politica de coeziune în sprijinul creşterii economice şi al locurilor de muncă – Orientări

strategice comunitare pentru perioada 2007-2013

Programul de Învăţare Continuă pe Parcursul Vieţii 2007 – 2013

Memorandum asupra învăţării permanente 2000

Strategia Europeană de Ocupare

Programul Tineri în Acţiune 2007 - 2013

Noua Strategie de Sănătate a Comunităţii Europene

Programul de Acţiuni al Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii şi protecţiei

consumatorului 2007 – 2013
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Agenda Socială 2005 – 2010

Carta Socială Europeană Revizuită

Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană

Declarţia Universală a Drepturilor Copilului

Directiva pentru Tratament Egal

Directiva pentru Securitate Socială

Directiva Ocupţională pentru Securitate Socială

Strategia Europeană de Ocupare

European Charter of Local Self-Government

Alte reglementări şi documente comunitare relevante
Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004

Regulamentul Consiliului Comunităţii Europenenr. 1260/1999 privind prevederile generale

ale Fondurilor Structurale

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor şi Documentelor de Programare

pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming

Documents)

Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientările indicative pentru Ţările

Candidate

Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate

pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 în ceea ce priveşte eligibilitatea

cheltuielilor aferente operaţiunilor co-finanţate de către Fondurile Structurale

Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European de

Dezvoltare Regională

Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social

European

Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale şi de

Coeziune în perioada 2007-2013

Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru Fondul Social

European

Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru Fondul

European de Dezvoltare Regională



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

6

Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru Fondul Social

European

Legislaţia natională
Tratatul de Aderare al României şi Bulgariei la Uniunea Europeană - 2005

Planul Naţional de Dezvoltare 2004 – 2006 şi 2007 – 2013

Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013

Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013

Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013

Programarea financiară indicativă PND 2007-2013

Programul de guvernare 2005 - 2008

Programele Operaţional Sectoriale

Programul Operaţional Regional

Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 – 2013

Transport
Master Plan General de Transporturi

Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de

interes naţional şi European

Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001-2010

Programul prioritar de construcţie a autostrăzilor din România şi a drumurilor naţionale cu

patru benzi de circulaţie

Educaţie
Strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2006-2008

Planul Naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (PNCDI)

Strategia descentralizării învaţământului pre-universitar

Strategia de formare profesională continuă pe termen scurt şi mediu

Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare

Strategia Naţională de Ocupare

Sănătate
Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
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Asistenţă socială
Planul naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada

2006 - 2008

Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu

handicap în perioada 2006 - 2013

Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie

Planul naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei

drepturilor copilului

Planul naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii

Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale

Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele

vârstnice în perioada 2005 - 2008

Planul nţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Strategia naţională antidrog în perioada 2005 - 2012

Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Alte norme legislative interne:

Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală

HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare (MO

nr. 694 / 02.08.2004)

HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea

şi gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)

HG nr. 1179/2004 pentru modificarea şi completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea

cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor

structurale (MO nr. 690/30.07.2004)

Legea nr. 315 privind dezvoltarea regională în România ( MO nr. 577 / 29.06.2004)

Legea serviciilor publice municipale

Legea privind finanţele publice locale

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Naţional şi

Regional de dezvoltare, Primăria Comunei Mirosloveşti îşi va desfăşura activitatea în

urmatoarele direcţii:

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază.
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2. Protecţia mediului.

3. Întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei.

4. Regenerarea rurală.

Condiţii de implementare a strategiei:

 acordul şi susţinerea planului de către cetăţeni;

 susţinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a

serviciilor;

 informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării planului.
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II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI MIROSLOVEŞTI

1. Localizare
Comuna Mirosloveşti este situată în

sud - estul Podişului Sucevei (Podişul

Fălticenilor), ocupând jumătatea sudică a

interfluviului Siret – Moldova şi în nord -

vestul judeţului Iaşi. Este străbătută de la

nord la sud de şoseaua europeană E 85 şi

se află la 36 km distanţă de oraşul Roman şi 38 km de oraşul Fălticeni.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei cuprinde satele: Mirosloveşti-

reşedinţa administrativă, Ciohorăni, Verşeni, Soci, Miteşti.

Vecinii comunei sunt:

- în nord satul Boureni, comuna Moţca;

- în nord – est municipiul Paşcani;

- în est satul Brăteşti, comuna Stolniceni – Prăjescu;

- în sud - est satul Muncelul de Sus, comuna Mogoşeşti – Siret;

- în sud-vest satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ;

- în vest satul Dăvideni, comuna Tibucani, judeţul Neamţ;

- în vest satul Păstrăveni, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ;

- în nord-vest satul Lunca Moldovei, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.

2. Cadrul natural şi calitatea factorilor de mediu
2.1 Cadrul natural

Monografic, relieful comunei prezintă o

treaptă joasă de luncă terasată, cu lăţimi de 1-4

km, ale cărei altitudini descresc de la 255 m

(Soci) până la 235 m (Miteşti) şi un versant mai

accentuat către partea superioară şi, în

deosebi, la nord de Mirosloveşti şi mai domol,

ori, larg terasat, spre sud şi sud est. Energia

totală a reliefului de 150-200 m, fragmentarea

interioară prin mici văi asimetrice cu adâncimi de 50-100 m, predominarea plantelor cu
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valori de 2 grade în luncă şi 5 - 10 grade pe versant, ca şi existenţa unor abrupturi locale

din zonele de obârşie ale văilor şi din cuprinsul cuestelor, întregesc caracteristicele

morfologice şi morfometrice ale acestui teritoriu.

Geneza văii Moldovei de pe

teritoriul comunei, evoluţia şi

caracteristicele geomorfologice de aici se

integrează, în mod organic, în evoluţia de

ansamblu a părţii de vest a podişului

Moldovei.

Din studiile şi cercetările de

specialitate rezultă că Valea Moldovei a

început să se formeze încă din

Sarmaţian, deşi dovezi sigure despre vechimea sa există abia de la sfârşitul Pliocenului şi

începutul Cuaternarului. Acestea sunt reprezentate prin terasele fluviale înalte, care, prin

paralelismul lor cu albia actuală a râului, demonstrează şi păstrarea, pe tot parcursul

evoluţiei văii, a direcţiei generale de scurgere cu mici devieri locale spre est sau spre vest.

Relieful de eroziune ocupă cea mai mare parte a versantului stâng al văii Moldovei,

inclusiv culmea înaltă în lungul căreia se înscrie cumpăna de ape Moldova - Siret.

De altfel, valea în totalitatea ei este opera eroziunii, numai că pe fondul sculptural al

acesteia s-au înscris şi areale în care, temporar, a dominat acumularea.

Din punct de vedere litologic, în toată zona ocupată de culmea dealurilor Soci-

Chiohorăni, domină argilele nisipoase cu intercalaţii de marne, gresii şi nisipuri. Prezenţa

lor este exprimată de un relief relativ domol, cu un pronunţat caracter sculptural (culmea

interfluvială).

Pe flancul stâng al văii

Moldovei, în zona comunei

Mirosloveşti, se etajează un număr de

şase terase. Poziţia, caracteristicile lor

geomorfologice, duc la concluzia că, în

cuaternarul inferior, râul Moldova a

suferit o pronunţată abatere spre sud -
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est, vărsându-se în Siret la nivelul actual al dealurilor din preajma satului Ciohorăni. De

atunci şi până azi odată cu coborârea nivelului de bază s-a produs o deplasare succesivă

spre vest, asociată cu o migrare spre sud a punctului de confluenţă şi formarea teraselor.

2.2 Reţeaua hidrografică
Apele de suprafaţă aparţin în întregime bazinului hidrografic Moldova, sectorul

inferior. Artera principală - râul Moldova care parcurge 12 km în linie dreaptă şi cca 16 km,

în curs meandrat pe teritoriul comunei, are ca afluienţi câteva pâraie pe partea stângă care

drenează versantul vestic al interfluviului Moldova – Siret.

Din amont în val principalele pâraie sunt:

- pârâul Bârgău (Silişte), lung de 6,2 km străbate satul Soci;

- pârâul Humăraia (Bahna), lung de 5,6 km are obârşia sub Dealul Inaţ (Enaţ) şi

curge prin satul Mirosloveşti;

- pârâul Gruiu (Parc), lung de 6,3 km are izvorul sub dealul Parcului şi curge în

partea sudică a satului Mirosloveşti;

- pârâul Ciohoranca (Pietroaia/Pietrari), lung de 11 km cu obârşia sub Dealul Parcului

curge prin satul Ciohorăni;

- pârâul Topliţa (36 km lungime) singurul afluent pe malul drept vine din Subcarpaţii

Moldovei şi străbate, doar, 2 km teritoriul comunei.

Pâraiele Bârgău, Humăraia, şi Gruiul formează mici depresiuni de eroziune

favorizate şi de structura monoclinală cu versanţi asimetrici, cu frecvente alunecări şi

surpări de teren (Poiana - Soci, Gruiu - Mirosloveşti).
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Râul Moldova, cu luncă bine dezvoltată, cu albie majoră în care se produc despletiri

ale albiei minore, cu numeroase ostroave constituite din pietrişuri şi acxoperite, parţial, cu

vegetaţie.

Regimul hidrologic este definit

încă din cursul superior şi mijlociu, iar

în aval de Timişeşti, Moldova primeşte

afluenţi de mică importanţă cu excepţia

Topoliţei.

Volumul de apă într-un mediu

este apreciat la staţia hidrometrică

Tupilaţi la 1,03 miliarde mc respectiv

33 mc/s debit mediu multianual. Acest volum se scurge în cele patru anotimpuri astfel: 9%

iarna, 37,5% primăvara, 38,5% vara şi 15% toamna şi reflectă tipul carpatic estic cu ape

mari de primăvară-vară şi alimentare pluvială moderată.

Faţă de aceste valori medii debitele extreme confirmă caracteristicile climatului

temperat continental. Astfel debitul maxim istoric înregistrat la Tupilaţi a fost de 1402mc/s

în 29 iulie 1991 iar debitul minim a fost de 1,46 mc/s în 27-31 ianuarie 1987.

Scurgerea de aluviuni variază în funcţie de anotimp şi debitul lichid, cele mai mari

valori înregistrându-se în iunie (153kg/s), cele mai mici îm decembrie (1,24kg/s) faţă de

valoarea medie anuală de 43,2 kg/s pentru perioada 1965-1994.

Referitor la termica şi fenomenele de iarnă subliniem că temperatura medie a apei

este de 9,5 grade C (Tupilaţi) cu variaţii de la punctul de îngheţ în decembrie la 19 grade

C în lunile iulie-august, iar numărul mediu al zilelor cu fenomene de îngheţ este de 80 din

care poduri de gheaţă m30 zile.

Apele subterane sunt reprezentate prin ape freatice, libere, situtate pe interfluviu la

o adâncime de 8-25 m sau la baza teraselor le 3-7 m adâncime. În şesul Moldovei apare o

puternică pânză de apă freatică, alimentată, în principal, din infiltraţiile permanente din

albia minoră a Moldovei şi cantonată într-un strat de prundiş de 3-5 m grosime.

2.3 Clima şi agenţii atmosferici
Arealul comunei Mirosloveşti situat în partea vestică a Podişului Moldovei, la

contactul cu Subcarpaţii Moldovei şi în calea barajului orografic al Carpaţilor Orientali faţă

de circulaţia maselor de aer mai umede (oceanice) şi dominarea circulaţiei maselor de aer
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estice şi nordice poate fi considerat un climat temperat-continental de tranziţie de cel

temperat continental est-european excesiv către climatul temperat-continental central

european. În acest context, aici se resimt masele de aer est continentale, cele subbaltice

favorizate de culoarul Siretului şi cele fohnizate care coboară pe versanţii estici ai

Carpaţilor Orientali.

Pentru aprecierea valorilor principalilor parametrii meteorologici s-a procedat la

interpolarea acestora între staţii meteorologice Fălticeni şi Roman situate între

extremităţile nordice şi sudice ale Podişului Fălticenilor.

Dintre factorii genetici ai climei radiaţia globală, ca sursă principală de energie care

determină fenomenele meteorologice poate fi apreciată la 115K/cal./cm, cu variaţii diurne,

lunare şi anuale, iar durata anuală de însorire de cca 1850-1950 ore.

Iernile sunt în general, moderate iar verile calde şi uneori foarte călduroase.

Îngeţurile ating frecvenţa maximă (28-30 zile) în ianuarie-februarie. Începutul şi sfârşitul

anotimpului de iarnă, marcate de trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea

de 0 grade, se produc în prima decadă a lunilor decembrie şi respectiv martie. Zilele de

vară se produc de la începutul lui aprilie până la sfârşitul lui octombrie, înregistrându-se

frecvenţa cea mai mare (16-20 zile) în iulie şi auugust.

Precipitaţiile atmosferice au valori medii anuale între 550-600 mm/an, cu maxime în

iunie (80-90 mm) şi minime în februarie (20-25 mm). În intervalul mai-iunie se

înregistrează cele mai multe zile cu ploi iar precipitaţiile abundente, cu caracter torenţial

cad, de obicei, în perioada iunie-iulie (29 iulie 1991-95l/m în 24 ore).

2.4 Solurile
Privit ca înveliş geografic care reflectă acţiunea tuturor celorlalţi factori ai mediului

natural, inclusiv al activităţii biogene, solurile reprezintă, pentru un spaţiu locuit de vremuri

stăvechi, una din principalele bogăţii puse la dispoziţie de natură. Continua lui folosire, de

către populaţie în agricultură, a introdus pe parcursul timpului noi aspecte, care i-au mărit

sau micşorat productivitatea naturală.

Depozitele de solificare, pe seama cărora sau format solurile, sunt provenite din

alterarea şi dislocarea depozitelor sarmatice, care în acest sector al podişului prezintă

faciesuri diferite, caracterizate însă printr-o textură mai grosieră. La izvoarele pâroaielor

solurile sau format pe un substrat nisipos cu intercalaţii de pietrişuri sarmatice.
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Referindu-ne la influenţele antropice remarcăm, în primul rând, defrişările şi apoi

sistemul de agricultură practicat în diferite epoci şi care au avut drept consecinţă

reducerea productivităţii şi micşorarea troficităţii solurilor.

În arealul comunei sunt răspândite cele două categorii de soluri – zonale şi

intrazonale.

Solurile zonale au cea mai mare extindere ocupând întrtegul spaţiu interfluvial,

inclusiv terasele de versant.

Ca tipuri genetice zonale de soluri, pe teritoriul comunei s-au indentificat:

1. soluri brune cenuşii de pădure – ocupă suprafeţe destul de întinse, pe formele de relief

cele mai înalte. Sunt soluri cu reacţie puternic acidă, cu conţinut mediocru de humus şi

azot, slab aprovizionate cu fosfor şi potasiu având o fertilitate mulţumitoare.

2. soluri cenuşii de pădure – s-au format pe luturile loessoide cu conţinut mediocru în

humus şi azot, puternic saturate în baze.

Ca tipuri intrazonale de soluri menţionăm :

- soluri aluvionare de luncă – foarte bune pentru

cultura cerealelor ;

- cernoziomurile levigate de luncă – foarte bune

pentru cultura legumelor datorită şi aportului apei

freatice;

- lăcoviştile – se găsesc pe suprafeţe reduse

utilizate doar ca fâneaţă;

Se întâlnesc şi soluri neevoluate genetic: solurile crude, solurile aluviale, solurile

erodate, solurile schelet.

2.5 Vegetaţia şi fauna
Fauna ţinutului la care ne referim, de altfel ca şi aceea a oricărei regiuni, este foarte

diversificată şi bogată. Unele animale au o organizaţie relativ simplă, altele, una mai

compleză, unele trăiesc libere altele duc o viaţă parazitară.

În pământ, pe pământ, în apă, pe apă, pe subteran anorganic sau organic,

elementele faunistice sunt întâlnite pretutindeni. Un grup de animale inferioare, numeros

care reprezintă interes sunt:

1. Viermii care duc o viaţă liberă sau parazitară pe uscat sau în apă. Dintre cei

tereştri amintim râmele, adevărate „pluguri biologice” care afânează solul, contribuie la
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aerisirea lui, la reminerarizarea materialelor organice moarte şi la îmbogăţirea lui cu

diferite substanţe chimice.

2. Insectele, trăiesc în frunzarul pădurilor, pe sub pietre, pe sub coaja copacilor şi

au un deosebit rol în transformarea substanţelor organice, în îmbogăţirea pământului cu

substanţe humice.

3. Peştii, sunt vertebrate inferioare, de talie mică şi fără prea multă importanţă

economică aşa cum este moina, porcuşorul, zvârluga, cleanul, ştiuca, etc.

4. Broaştele, se întâlnesc în bazine acvatice şi în lungul pâraielor. În locurile

umbrite, stau ascunse în timpul zilei broaştele râioase verzi şi brune, care consumă multe

insecte dăunătoare culturilor.

5. Reptilele, sunt reprezentate în teritoriu prin şopârle: guşterul sau şopârla verde,

şopârla de câmp, năpârca şi şarpele de casă.

6. Păsările, constituie una din cele mai numeroase şi mai cunoscute grupe de

animale. Cântecul, penajul colorat, obiceiurile, daunele şi mai ale foloasele le-au menţinut

mereu în atenţia oamenilor. Pe luciul apelor se pot vedea: corcodelul mare, raţa sălbatică,

lişiţa, magâţul, stârcul pitic.

Răpitoarele de zi şi de noapte sunt astăzi foarte puţine şi ocrotirea lor se impune cu

multă seriozitate. Dintre ele amintim:uliul porumbar, şorecarul, cucuveau şi huhurezul mic.

Din marea familie a ciorilor amintim:cioara de semănătură, stăncuţa, ţarca, gaiţa.

Pe sub streşinele caselor, prin livezi şi grădini îşi fac cuiburile vrăbile mâncăcioase

şi gălăgioase. În pâlcurile de pădure, zăvoaie se află o serie de specii cunoscute mai ales

pentru cântecul lor: mierla, grangurele, privighetoarea, etc. La sosirea primăverii apare şi

barza albă, trec spre nord cocorii, iar toamna se aud ciocârlanii.

7. Mamiferele sunt reprezentate prin rozătoare: iepurele sălbatic, hârciogul,

popândăul şi carnivore: vulpea, dihorul, bursucul. Viaţă subpământeană duce cârtiţa,

ariciul.

Comuna Mirosloveşti deţine păduri pe o distanţă de 436 ha, în aceste păduri în

grasul pământ, creşte o mulţime de soiuri de ciuperci gustoase căutate de locuitori pentru

hrana lor. Plantele medicinale cele mai întâlnite sunt adunate de locuitori şi întrebuinţate la

vindecare diferitelor boli. Floarea de tei, izma, coada şoricelului, lumânărica etc. Sunt

întrebuinţate mai toate ca diuretice, în bolile de stomac şi răceli rebele. Toate acestea,

precum şi altele ce nu sunt enumerate aici, cresc în pădurile comunei Mirosloveşti.
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2.6 Resurse naturale specifice
Printre bogăţiile solului şi subsolului în comuna Mirosloveşti se întâlnesc numerose

plante medicinale care fac parte din familia “Rarureu Pacee”, printre care menţionăm.

Deasemenea se cultivă şi numerose fructe: măceşe, coarne, mure, fagi.

3.  Repere istorice
Mărturii istorice

Aşezarea geografică a comunei Mirosloveşti pe terasele bine conservate şi cu o

vale fertilă i-a conferit, din cele mai vechi timpuri, condiţii naturale favorabile unor

înfloritoare aşezări româneşti. Valea Moldovei a fost în veacuri trecute, însăşi inima

statului feudal. Poarta amintirile “descalecătorilor” Dragoş şi Bogdan, bătaliei lui Ştefan de

la Razboieniş a eroismului plăieşilor de la cetatea Neamţului. Preocupări pentru

cercetarea arheologică din zonă au avut istoricii de la universitatea Alexandru Ioan Cuza

Iaşi, (prof. V. Chirică şi M. Tanasachi) dar şi cadrele didactice locale dintre câte s-a

remarcat printr-o pasiune cu totul aparte regretatul învăţător Gheorghe Irinei Bodoaşcă,

care a reusit să facă din locuinţa sa un adevarat muzeu sătesc (o parte au fost donate de

fiul sau Irinel Cătălin, Şcolii Mirosloveşti). Cele mai vechi urme de locuire datează din

epoca pietrei cultura “Cucuteni A” (“fragmente de ceramică ”).S-a descoperit un topor de

cramă celtic, o moneda dacică –romană (sec. IV).

De un real sprijin în dovedirea evoluţiei obştilor săteşti protoromâneşti de pe aceste

meleaguri îl constituie descoperirile arheologice de la Davideni, comuna Tibucani, jud .

Neamţ(sat aflat la 2 km) constând dintr-o aşezare din sec V- VIII (lucrearea “comunităţile

săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor – Aşezarea de la Davideni din sec V-VIII –

prof. dr. docent Ioan Mitrea”).A fost investigată o suprafaţă de 23 000 m 2 cu 74 locuinţe şi

anexe gospodăreşti cu un bogat inventar:unelte de fier, os piatra , sticlă şi 3 piese paleo

cteştine care ilustrează evoluţia unei comunităţi geto dacice sub aspect al credinţei

creştine spre protoromanitate, în fapt spre o comunitate sătească, românească pe valea

Moldovei.

Miroslobeşti – prima atestare documentară datează din sec al XV – lea , 24 septembrie

1429 / 6937.

- un act de donaţie din timpul domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun.

Numele satului provine de la un boier Miroslav ”pomenit în Uricul” din 4 noiembrie

1493.(7001).
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Mai sugestiv este documentul din 20 mai 1598(7106) când Ieremia Movila întăreşte

jumate din satul Mirosloveşti pe Moldova, cumpărat de la nepoţii lui Miroslav (V. Chirica si

M. Tanasache “repertoriu arheologic al judeţului Iaşi”,vol I, pag 241).

Pe teritoriul actual a existat şi o altă obşte sătească numită Năvrăpeşti, atestată pentru

prima oara în actul de vânzare-unire cumpărare din 18 iulie 1603 (7011).

Denumirea satului vine de la boierul Năvrăpescu atestată de actul de vânzare-

cumpărare din 10 iulie 1617(7125): “Năvrăpescu având mărturie pe Toma Brut

Cumpăra o jumătate din satul Vorontoreşti”(Serafim Ionescu “dicţionarul geografic al

judeţului Iaşi “Uricul VII, 1894, pag 248.

Sub aspectul demografic, pare o

hazardare intenţia de a coborâ prea mult în

timp pentru a încerca înfiriparea unui astfel de

fir informaţional. Am descoperit însă, graţie

profesorului doctor Ioan Murariu din Bacău, o

lucrare reprezentativă pentru istoria

strămoşilor din estul Carpaţilor. Lucrarea, o

monografie arheologică a unei aşezări aflate la numai 2-3 km de localitatea Mirosloveşti, în

care au trăit câteva generaţii de autohtoni din sec. V-VIII, ne ajută, printr-o analogie deosebit

de oportună, să înţelegem, cât de populate ar fi putut fi satele din spaţiul comunei

Mirosloveşti, atâtea câte vor fi fost în aceea perioadă.

Modelul la care ne raportăm ne facem să credem că numărul de locuinţe dintr-un sat

existent în regiunea comunei, pe la mijlocul sec. al VI-lea, era cupris între 12 şi 20. În

perioada care implică secolele V-VIII, populaţia ipoteticelor sate Mirosloveşti, recurgând la

aceeaşi analogie, este formată din comunităţi autohtone, având în componenţa lor şi grupuri

de slavi sedentarizaţi. Această populaţie venetică este desprinsă din masa unor tributi slave,

care au pătruns în spaţiul carpato-nistrean, în sec. VI-VII. E sigur că aceştia au trăit

împreună cu autohtonii şi în spaţiul comunei, căci toponimul “Sohodor”, pentru o parte din

extravilanul satului Mirosloveşti, îi are ca naşi pe aceşti slavi.

Numărul mic de locuitori din satele comunei Mirosloveşti, la sfârşitul secolului al

XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea se datorează atât dimensiunii reduse a aşezărilor

săteşti, cât şi mortalităţii ridicate, cauzate de boli şi malnutriţie. De asemeni, şi fenomenul

migraţiei, a avut un rol, probabil, în ce priveşte numărul redus al populaţiei din vechile

sate.
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Comunităţile de străromâni trăiau în bordeie cu câte

o singură încăpere, pătrată sau dreptunghiulară, fiecare

ocupând o suprafaţă cuprinsă între 12 şi 16 m. Bordeiele

nu aveau tavan, acestea fiind suplinit de cele două planuri

ale acoperişului “în două ape”. Pereţii bordeielor erau din

împletituri de nuiele, lutuite şi susţinute de furci, care

sprijineau şi acoperişul. Aceste îmletituri de nuiele lipseau,

în cazul când bordeiul esre îngropat, acoperişul acestuia

făcând corp comun cu marginile gropii. Pentru obţinerea

acoperişului,

se făcea o îngrăditură de bârne sau pari, având capetele împreunate câte două pe o

grindă longitudinală. Peste acest schelet se aşezau paie de grâu, stuf sau iarbă şi bolovani

plaţi, pentru fixare. În unul din pereţii bordeiului era cotlonit cuptorul sau vatra de lut,

întărită la margine cu bolivani.

Multe din aceste locuinţe străvechi erau amplasate pe acelaşi aliniament, ceea ce

presupune existenţa unei poteci. Despre acest tip de comunităţi umane, care vor fi având

aşezările săteşti în teritoriul comunei, se presupune că aveau structurile economice,

demografice şi social-politice specifice obştii săteşti. Prezenţa lor într-o regiune sau alta a

fost condiţionată de o serie de factori geografici şi bineînţeles de factori social-istorici.

Toate aceste condiţii erau îndeplinite pentru vieţuirea comunităţilor umane şi în spaţiul

geografic miroslăveştean.

Locuinţa – de la arhaic la modern
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II. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

Evaluarea şi examinarea comunei Mirosloveşti se va face pe şase domenii

esenţiale. Acestea sunt cuprinse în priorităţile operaţionale ale Planului Naţional de

Dezvoltare 2007-2013, care reprezintă “documentul de planificare strategică şi programare

financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va

orienta dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a

Uniunii Europene” (sursa: sinteza PND 2007-2013).

Pentru o analiză mai detaliată a celor 6 domenii s-a împarţit fiecare în diverse

categorii, după cum urmează:
DOMENII CATEGORII

1. Agricultura, silvicultura şi dezvoltare rurala Agricultura

Producţia vegetală

Zootehnia

Silvicultura

Pomicultura

Piscicultura

Viticultura

Legumicultura

2. Infrastructura şi Mediu Infrastructura de transport

Infrastructura de utilităţi

Sănătate

Mediu

3. Economic Comerţ

Servicii

4. Turism Turism

5. Educaţie şi cultură Învăţământ

Cultura

6. Resurse Umane Populaţia

Piaţa muncii

Servicii Sociale
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1. Agricultura, silvicultura şi dezvoltare rurala
1.1 Agricultura

Suprafaţa totală a comunei este de 5279 ha. Codiţiile geografice şi climaterice

favorabile zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant

agricole cum ar fi cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
CATEGORIA SUPRAFAŢA (ha)

Teren arabil 3338

Păşune 1053

Pădure 436

Livezi 14

Luciu de apă 438

Suprafaţă totală 5279

Cea mai mare suprafaţă teritorial administrativă a comunei este ocupată de terenul

arabil.

Suprafaţa administrativ teritorială a comunei Mirosloveşti

3338

1053

436
14

438

Teren  a rab il
P ăş une
P ădure
L ivez i
Luc iu  de  apă

Principala activitate care se derulează pe teritoriul administrativ al comunei

Mirosloveşti este legată de agricultură.
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1.2 Producţia vegetală

În comuna Mirosloveşti se cultivă în special

grâu, porumb după cum reiese din tabelul de mai

jos:

Distribuţia acestora este prezentată în graficul de mai jos
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Cultura Suprafete cultivate

anul trecut (ha)

Suprafeţe ce ar putea

fi cultivate (ha)

Cantitatea de produs

obţinută la ha

Grâu 900 1000 2600

Porumb 1020 1000 3100

Floarea soarelui 315 350 2300

Rapiţă 120 200 2400

Orz 25 50

Orzoaică Ovăz 250 200 1800

Cartofi 100 100 12500

Legume 75 75 21000

Culturi Furajere 533 363 11000
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1.3 Zootehnia

Locuitorii comunei Mirosloveşti se îndeletnicesc şi cu creşterea animalelor din

gospodării doar pentru consum propiu. Efectivul de animale pe categorii în comuna

Mirosloveşti se prezintă astfel:

CATEGORIA Numar

Păsări 20500

Bovine 1340

Caprine 410

Ovine 2800

Porcine 2700

Cabaline 340

Familii de albine 145

Distribuţia acestora este prezentată în graficul de mai jos:
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1.4 Silvicultura
Zona împadurită deţinută de comuna Mirosloveşti se întinde pe o suprafata de 436

ha, aceasta asigurând producţia de plante medicinale, fructe de pădure şi ciuperci

1.5 Pomicultura
În comuna Mirosloveşti sectorul pomicol nu este foarte dezvoltat ocupând o

suprafaţă de 14 ha, existând în mare parte doar în gospodăriile oamenilor pentru consum

propriu. Soiurile predominante sunt: meri 8 ha, peri 3 ha, pruni 3 ha.

1.6 Piscicultura
Localitatea este străbătută de râul Moldova, care intră pe teritoriul comunei prin

satul Soci la nord, străbăte terenul extravilan al satului Mirosloveşti, apoi ajunge la

periferia satului Verseni şi Miteşti străbatându-le prin partea lor vestică.

Pe albia râului care tranversează comuna, sunt amplasate trei balastiere – societăţi

comerciale

1.7 Viticultura
Sectorul viticol în comuna Mirosloveşti nu este dezvoltat cultivându-se în

gospodăriile localnicilor pe suprafeţe mici, doar pentru consum propriu.

1.8 Legumicultura
Sectorul legumiculturii este slab dezvoltat cultivându-se doar pentru consum propiu.

2. Infrastructura şi mediu
2.1 Infrastructura de transport

Principalele căi de acces în comună sunt: E 85, DJ 208 L.

Oraşe importante apropiate:

● Paşcani la o distanţă de 25 km;

● Roman la o distanţă de 35 km pe DN – E85;

● Iaşi la o distanţă de 90 km.
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Distanţa din centrul comunei până la:

- E 85 – 1 km;

- Gară Paşcani – 25 km

- Cale ferată industrială Paşcani – 25 km;

- Aeroport Iaşi – 105 km;

- Benzinărie – 7 km.

2.2 Infrastructura de utilitati
Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a comunei Mirosloveşti este realizată într-un

procent de 80%. Toate gospodăriile şi instituţiile au acces la reţeaua de electricitate.

Printre priorităţile Consiliului Local Mirosloveşti pentru perioada 2007 – 2013 se numară un

proiect privind reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public în comună, dar şi

montarea mai multor posturi de transformare în comună în vederea îmbunătăţirii

parametrilor curentului electric.

Alimentare cu apă
Comuna Mirosloveşti a desfăşurat prin

programul „SAPARD” o investiţie de 700,000

euro, şi anume „Înfiinţare sistem de alimentare

cu apă a satelor Mirosloveşti, Soci, Verşeni,

Miteşti şi Ciohorăni, comuna Mirosloveşti, judeţul

Iaşi”. Această investiţie acoperă un procent de

45% din totalul comunei, restul aprovizionându-

se prin fântâni proprii. Consiliul Local al comunei Mirosloveşti are ca prioritate extinderea

reţelei de alimentare cu apă în toată comuna pe 10 km.

Canalizare
În comuna Mirosloveşti nu există reţea de canalizare şi staţie ce epurare şi tratare a

apelor reziduale. În prezent apele uzate se evacuează în bazine vidanjabile sau latrine

uscate.

Consiluiul Local al comunei Mirosloveşti are ca prioritate proiectul: „Înfiinţare sistem

canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale în satele Mirosloveşti, Soci,
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Verşeni şi Miteşti”. De asemeni, după realizarea acestui proiect se doreşte extinderea

reţelei de canalizare în toate satele comunei Mirolăveşti.

Alimentarea cu gaze naturale
Un rol deosebit în emanciparea vieţii rurale l-a avut şi introducertea reţelei de

distribuţie şi alimentare cu gaz metan a localităţilor comunei. Pe vremea regimului

comunist, această resursă naturală era doar

apanajul localităţilor urbane, cei de la ţară

neavând decât şansa de a se încălzii prin arderea

vreascurilor sau strujeni. După revoluţia din

decembrie 1989, se părea că vor dispărea pentru

totdeauna diferenţele majore dintre sat şi oraş,

şansele localnicilor crescând deoarece, conducta

magistrală de gaz metan străbătea şi teritoriul

comunei Mirosloveşti.

În prezent pe teritoriul administrativ al comunei Mirosloveşti există un sistem

centralizat de alimentare cu gaz metan în procent de 60%. Una din priorităţile Consiliului

Local este de extindere a reţelei de alimentare cu gaz metan în satul Soci pe o distanţă de

6 km.

Telefonie, cablu TV si internet
Serviciile de telefonie fixă au o arie de acoperire de 35 %, telefonia mobilă 75%

existând arii neacoperite de semnal. Recepţia posturilor de televiziune se face într-un

procent de 85% prin cablu TV. Internetul ocupă şi el un procent de 5% din suprafaţa

comunei.

Drum asfaltat
Principalele căi de acces în comuna Mirosloveşti o

reprezintă drumul european E 85 şi drumul judeţean DJ

208 L.
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Consiliul Local al comunei Mirosloveşti doreşte modernizarea următoarelor drumuri

comunale:

1. DC 110 – pe o distanţă de 7 km;

2. DC 107A – pe o distanţă de 3 km;

3. DC 110A – pe o distanţă de 4 km;

4. DC 107 – pe o distanţă de 6 km.

2.3 Sănătate
În prezent serviciile medicale sunt asigurate de un dispensar uman şi un punct

farmaceutic. Consiliul Local Mirosloveşti consideră ca prioritate pentru perioada 2007 –

2013 construirea unui dispensar uman.



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

28

2.4 Mediu
În comuna Mirosloveşti au fost şi sunt preocupări pentru protejarea calităţii aerului,

apei, solului şi subsolului, pădurilor şi celorlalte forme de vegetaţie, faunei terestre şi

acvatice, aşezărilor omeneşti.

Una din preocupările majore ale autorităţilor locale o constituie râul Moldova, care,

în fiecare an, în perioaca viiturilor de primăvară - toamnă, inundă şi dislocă, o parte din

arabilul din zonă.

Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adăugându-se

toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin

faptul că se accelerează procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetatiei

subarboricole şi erbacee, cât şi prin săpăturile făcute pentru a folosi material în construcţii.

Pe raza comunei Mirosloveşti există platforme pentru depozitarea deşeurilor, dar

aceste platforme nu corespund normelor impuse de U.E .

3. Economic
Activităţi specifice zonei:

●cultivarea pământului;

●creşterea animalelor;

Oportunităţi:
●Agricultura – cu invetiţii în tehnologii moderne se pot extinde pomicultura.

●Comerţ şi tranzacţii – pe malul râurilor existente sunt amenajate balastiere existând

materie primă pentru materiale de construcţie.

●Turistic – aşezarea geografică a comunei Mirosloveşti permite dezvoltarea turismului.
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3.1 Comerţ şi servicii
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile

comerciale. În regiune există posibilitatea ca aceste activităţi să se îndrepte mai mult spre

producţie şi servicii.

Între cei mai importanti întreprinzatori care işi desfasoară activitatea pe raza

localităţii se gasesc:

Denumire societate Obiectul de activitate Număr
angajaţi

Nume
administrator

S.C. ASTRAL TRADING. Asfalturi şi produse de

balastieră

19 Asmarandei

Gheorghe

S.C. COMBETON Produse de balastieră 21 Comănescu

Constantin

S.C. ISPA ECO S.R.L. Achiziţii şi prelucrare lapte 9

S.C. NICODAN 2000 Brânzeturi şi preparate din

lapte

12 Garofil

Dimcea

S.A AGROVEG Culturi câmp 4 Bogză

Gheorghe

A.F POPUTOAIA Culturi câmp 4 Poputoaia

Gheorghe

S.C. EURO PROD 7 Iordache

Sorinel

S.C.ARTEMIS

INTERNAŢIONAL

5 Gospodariu

Ioan
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4. Turism
Pe malurile râului Moldova în zona satelor Soci şi Verşeni se pot amenaja plaje şi

locuri de agrement fiind peisaje naturale deosebite.

De asemeni, se poate vizita şi o

bisericuţă veche din lemn cu hramul

„Sfânta Parascheva”, care a fost construită

de către meşterii locali, prin contribuţia

sătenilor şi datează din secolul al XVI-lea.

Din informaţiile transmise se spune că

pentru fundaţia acestei biserici s-ar fi folosit

piatra de la vechea biserică, iar Sfânta

Masă din Altar ar fi fost cioplită dintr-un

singur arbore care nu a fost dezrădăcinat.

Deasupra uşii la intrarea în pronaosul bisericii este o înscripţie pe care învăţătorul

Gheorghe Bodoaşcă-Irinel a descifrat-o astfel: În zilele lui Constantin Voievod, luna martie,

24, văleatul 70206. Stan, Mihai şi Toader – meşteri.
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5. Educaţie şi cultură
5.1 Învăţământ

Infrastructura de învăţământ cuprinde trei şcoli şi trei grădiniţe. În prezent Consiliul

Local Mirosloveşti are în curs de dezvoltare următoarele proiecte: RK Şcoala Mirosloveşti

Construire – Grădiniţa Mirosloveşti, Grădiniţa sat Miteşti.

5.2 Cultura
Cultura reprezintă un domeniu prioritar în sistemul de organizare a vieţii social –

economice. La nivel local comuna Mirosloveşti beneficiază de două cămine culturale,

dorindu-se reabilitarea lor şi construirea unui cămin cultural

în satul Verşeni.

De asemeni locuitorii comunei Mirosloveşti au 4 lăcaşe de

cult pentru regenerarea mediului spiritual şi valorificării

acestuia.
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Evenimente locale:
Odată cu lansarea cărţii “MONOGRAFIA

COMUNEI MIROSLOVEŞTI despre oameni şi locuri”,

tiparită de Editura “Emia” Deva – 2004 şi realizata de

un colectiv de cadre didactice de la şcoala Mirosloveşti,

s-a decis şi.evenimentul local al comunei.

Lansarea cărţii a fost pe data de 9 mai 2004,

prilej cu care au fost invitaţi şi prezenţi peste 300 de fii

ai satului (comunei) , numeroase personalităţi culturale si politice. Cu această ocazie s-a

hotărât ca ziua de 9 mai să devina “Ziua Comunei”.

6. Resurse Umane
6.1 Populaţia

Comuna Mirosloveşti are 5103 de locuitori, iar structura populaţiei este

reprezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Ctr. Categorie populaţie Număr de persoane

1 Copii 933

2 Populaţie activă 2280

3 Pensionari 1872

4 Populaţie inactivă 18

Date demografice – structura populaţiei
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6.2 Piaţa muncii
În comuna Mirosloveşti piaţa muncii este evidenţiată prin prezenţa diverselor

specializări după cum reiese din graficul de mai jos:
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6.3 Servicii sociale/ Asociatii / Fundatii / Institutii
Consiliul Local şi Primarul comunei Mirosloveşti, ca autorităţi publice locale, au

datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale.

Pentru aceasta, administraţia locală, chiar dacă nu dispune de un compartiment

specializat de asistenţă socială, unul din angajatii primariei are printre alte atribuţii şi pe

aceea de asistent social.

În comuna Mirosloveşti există un centru de plasament pentru copiii defavorizaţi,

prin intermediul domnului Ipate Ionel.
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IV. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice

pentru identificarea priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a

strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea

„Unde suntem?”, aceasta implicând analiza mediului intern al comunei şi mediul extern

general şi specific.

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities

(oportunităţi), Threats (riscuri).

Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund

necesităţilor de dezvoltare a comunei Mirosloveşti, în cadrul limitărilor impunse de

resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana

susţine politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare

locală pentru perioada 2007 - 2013.

Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de

modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile si ameninţările vin dinspre mediul de

piaţă şi din direcţia concurenţei; de  regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu

are nici un control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele

acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.

Primăria comunei Mirosloveşti, trebuie să îşi însuşească şi să promoveze o viziune

strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la

o activitate administrativă dezorganizată, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot

consuma iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi

programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru

închegat şi când există o coordonare la nivel strategic.

Procesul de planificare strategică (PPS) are ca scop definirea reperelor strategice

de dezvoltare a comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale

PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra

dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi

articularea documentului strategic.
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Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategică trebuie însoţită de

promovarea, la nivelul administraţiei publice locale, a unui management strategic integrat,

la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul

comunei.

Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe"

ale comunei.

Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. întrebări cheie care îndrumă analiza

strategică:

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea

la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

CE PUTEM FACE?
(Punctele forte şi punctele slabe)

CE AM PUTEA FACE
(Oportunităţi şi ameninţări)

STRATEGIE

CE TREBUIE SĂ NE PREOCUPE? CUM PUTEM ÎMPLINI ASTEPTĂRILE
LOCUITORILOR COMUNEI?

CE RESURSE ŞI POTENŢIAL
VREM SĂ DEZVOLTĂM?

CE OPORTUNITĂŢI PUTEM
FRUCTIFICA?

CE VREM SĂ FACEM?
(Valorile comunei şi locuitorilor ei)

CE SE ASTEAPTĂ CEILALŢI SĂ FACEM?
(Dorinţele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioara

STRATEGIE
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 Viaţa economică a comunei Mirosloveşti, trebuie redresată şi dezvoltată în toate

domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură.

Autoritatea publică locală va trebui să investească pentru redresarea vieţii

economice a comunei, care trebuie să fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta

produce cele mai mari efecte benefice.

 Infrastructura necesită îmbunătăţirii continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute

după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:

- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;

- raportul valoare investiţie / efecte economico-financiare produse;

- raportul valoare investiţie /numarul beneficiarilor.

 Un alt  punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie

facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere

comuna Mirosloveşti, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit.

Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.

COMUNA
MIROSLOVEŞTI

1.Dezvoltare
economică

2. Dezvoltare
infrastructură

3.Creşterea
atractivităţii

Creare locuri de
muncă

Programe de formare
profesională

Competitivitate

Confort social

Cultural

Agrement
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1. AGRICULTURA, SLVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PU

N
C

TE
 T

A
R

I

► Existenţa suprafeţelor de teren propice dezvoltării activităţilor cu specific agricol;

► Existenţa culturilor de porumb;

► Populaţia deţine păsări şi animale;

► Existenţa solurilor fertile;

► Zonă ecologică.

PU
N

C
TE

 S
LA

B
E

► Slaba dotarea tehnică a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultură;

► Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiştilor în agricultură

în domeniul rural (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite

angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi);

► Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor specifice;

► Diversificarea slabă a activităţilor economice în zona rurală;

► Lipsa echipamentelor de irigaţii;

► Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea şi popularea infrastructurii

zootehnice;

► Accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţă datorită numărului mic de

posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii;

► Insuficienţa activităţilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale.

O
PO

R
TU

N
IT

Ă
ŢI

► Creşterea veniturilor populaţiei din agricultură;

► Valorificarea potenţialului tradiţional;

► Existenta cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole;

► Existenta Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală;

► Aprobarea Programului Naţional – Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor

unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară;

► Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul Iaşi cu

privire la accesarea fondurilor europene.

► Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole;
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A
M

EN
IN

ŢĂ
R

I
► Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piata UE;

► Cadrul legislativ instabil;

► Lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne;

► Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

► Cunostinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate

din Fondurile Structurale FEADR.

2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

PU
N

C
TE

 T
A

R
I

► Existenţa reţelei de electricitate în procent de 80%;

► Existenţa reţelei de gaz în procent de 60%;

► Drum asfaltat

► Televiziune prin cablu 85%, şi telefonie fixă în procent de 35%;

► Telefomie mobilă în procent de 75%;

► Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngraşămintelor;

► Oraşe importante apropiate;

► Căi de acces: E85, DJ 208L;

► Gară la 25 km distanţă de centrul comunei;

► Drum european E 85, la o distanţă de 1 km;

► Benzinărie la 7 km de centrul comunei.

PU
N

C
TE

 S
LA

B
E

► Inexistenţa sistemului de canalizare;

► Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare a apelor uzate;

► Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;

► Comuna duce lipsă de spaţii verzi amenajate şi plantaţii de protecţie;

► Interesul scăzut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător şi în

recuperarea si refolosirea ambalajelor;

► Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele care prezintă pericole de alunecări

de teren;

► Educaţia ecologică este superficială.
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O
PO

R
TU

N
IT

Ă
ŢI

► Modernizare drumuri comunale;

► Construcţie poduri;

► Modernizare sistem rutier în comună;

► Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă;

► Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale;

► Extinderea reţelei de alimentare cu gaz metanîn satul Soci pe o distanţă de 6 km;

► Organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară

şi transportul deşeurilor;

► Inchiderea platformelor de gunoi;

► Lucrări de regularizare a albiei râului Moldova şi apărări de maluri pentru

prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor;

► Lucrări de decolmatare şi amenajare a pârâurilor Soci, Humărie şi Grui;

► Lucrări de întărire a malului în zona pârâului Humărie pentru prevenirea

alunecărilor de teren şi protejarea locuinţelor din zonă;

► Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public;

► Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public în comună;

► Montarea a mai multor posturi de transformare în comună în vederea îmbunătăţirii

parametrilor curentului electric;

► Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;

► Dotări administraţie locală cu calculatoare, copiatoare, etc.

A
M

EN
IN

ŢĂ
R

I

► Lipsa resurselor financiare pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor prin

Fonduri Structurale;

► Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor

întreprinzători;

► Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate

din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură şi mediu;

► Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului.
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3. ECONOMIC
PU

N
C

TE
 T

A
R

I ► Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;

► Tradiţii locale în creşterea animalelor;

► Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi si pentru activitatea de

cercetare-dezvoltare.

PU
N

C
TE

 S
LA

B
E

► Ieneexistenţa reţelei de canalizare;

► Ineexistenţa investiţiilor străine;

► Lipsa resurselor financiare la nivel local pentru sprijinirea şi/sau promovarea unor

investiţii;

► Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;

► Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;

► Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de

cercetare-dezvoltare;

► Slaba informare cu privire la normele europene.

O
PO

R
TU

N
IT

Ă
ŢI

► Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent;

► Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în special în

domeniul dezvoltării agriculturii, zootehniei şi a infrastructurii aferente;

► Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de productivitate

adaptate condiţiilor locale;

► Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin

Fondurile Structurale;

► Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi;

► Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi

locuri de munca în mediul rural;

► Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM;

► Disponibilitatea de a încheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu

investitori locali sau străini;

► Prezenţa în zonă, activitatea şi deschiderea la incheierea de parteneriate a unor

organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare.



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

42

A
M

EN
IN

ŢĂ
R

I
► Instabilitatea legislativă;

► Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită

infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul comunei;

► Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care

determină decalaje economice mari, greu de recuperat;

► Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari) şi rata ridicată a dobânzii;

► Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale;

► Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia;

► Scăderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii;

► Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii,

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.

4. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

PU
N

C
TE

 T
A

R
I ► Existenţa a trei şcoli şi trei grădiniţe;

► Existenţa unei şcoli de arte şi meserii;

► Existenţa a 4 biserici;

► Existenţa a două cămine culturale în comuna Mirosloveşti.
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► Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi gimnazial este diminuată datorită

scăderii demografice a populaţiei;

► Insuficienţa cuprinderii şcolarilor în învăţământul liceal datorită inexistenţei unui

liceu în comună;

► Nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi, respectiv, profesionale a majorităţii

locuitorilor comunei.
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► Reabilitarea şi modernizarea scolilor şi grădiniţelor;

► Reabilitare şcoală de arte şi meserii;

► Construire grădiniţe în satele Mirodloveşti, Miteşti, Verşeni;

► Modernizarea căminelor culturale;

► Construire cămin cultural în satul Soci;

► Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei;

► Construire sală sport în sat Mirosloveşti;

► Înfiinţare bază sportivă în comună;

► Reabilitarea monumentelor istorice de pe raza comunei.

A
M

EN
IN

ŢĂ
R

I ► Scăderea gradului de instrucţie şcolară a populaţiei tinere;

► Scăderea natalităţii datorită nesiguranţei zilei de mâine;

► Creşterea negativă a sporului migratoriu;

► Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei.

5. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII

PU
N
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► Populaţie echilibrată;

► Forţă de muncă disponibilă;

► Rata infracţionalităţi extrem de redusă.
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► Spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane;

► Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi

provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei

profesionale, în special;

► Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinatate, mai cu seama a celor

cu pregatire profesionala înaltă;

► Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei.
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► Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru

reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;

► Fondurile comunitare puse la dispoziţie după ianuarie 2007 în domeniul social;

► Existenţa strategiei naţionale antisărăcie;

► Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu initiaţivă;

► Gradul redus de ocupare profesională, deci potential important al forţei de muncă

locale, la salarii competitive la nivel regional;

► Gradul relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor comunei;

► Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.
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I ► Scăderea numarului persoanelor calificate prin ieşirea acestora din viaţa activă;

► Creşterea somajului în rândul tinerilor absolvenţi;

► Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei muncii,

economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;

► Estomparea tradiţiilor locale odată cu trecerea timpului.

6. TURISM

PU
N
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A
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I

► Existenţa obiceiurilor populare;

► Cadru natural deosebit şi bogat în resurse;

► Potenţial de dezvoltare a turismului;

► Comuna este traversată de râul Moldova;

► Existenta unei arii întinse de păduri;

► Podibilitstea de face trasee turistice în apropiere (Biserica «Sfânta Parascheva» );
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► Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone reduse;

► Insuficienţa locurilor de cazare,

► Pregatire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice;

► Lipsa de preocupare a cetăţenilor;

► Lipsa resurselor financiare ale autorităţilor locale privind conservarea mediului;

► Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de

turişti pe teritoriul acesteia.
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► Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice si de utilităţi;

► Încurajarea unei noi forme de turism (rural, sanitar, etc.);

► Disponibilitatea unor resurse suplimentare posibil a fi accesate prin utilizarea

programelor de finanţare ale Uniunii Europene;

► Concesionare de clădiri şi terenuri;

► Sprijin logistic, consultanţă şi facilităţi fiscale din partea Consiliului Local.
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► Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările actuale, conducând la

scăderea competitivităţii teritoriului comunei în favoarea altor teritorii considerate mai

interesante de către turişti şi posibilii investitori;

► Nepromovarea zonei pentru atragerea turiştilor.

7. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PU
N

C
TE

 T
A

R
I ► Existenţa a unui dispensar uman şi a unui punct farmaceutic în comună;

► Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică;

► Informare operativă cu privire la formele de ajutor de stat;

► Program de finaţare guvernamental;
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► Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;

► Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale;

► Sistemul de ajutor social nu incurajează reintegrarea activă;

► Populaţia activă a migrat în străinătate şi copiii au ramas cu bunici sau la rude;

► Personal insuficient pentru asistenţă socială;

► Societatea civilă insuficient implicată;

► Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale.
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► Construirea unui dispensar uman;;

► Promovarea principiilor naturiste;

► Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei;

► Programe consistente destinate asistenţei sociale reale;

► Dezvoltarea economică a localităţii va permite mărirea fondurilor destinate

asistenţei sociale;

► Politica socială susţinută din partea Uniunii Europene.

A
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I ► Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse;

► Costurile ridicate pot conduce la renunţarea dotărilor;

► Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate;

► Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară.

V. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE
DE DEZVOLTARE DURABILĂ

În cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se urmarească cu foarte mare atenţie

viitoarele rezultate. În acelasi timp trebuie luat în calcul şi faptul că rezultatul real nu poate

fi prevăzut deoarece situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă importantă

asupra lor.
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Obiectivele de dezvoltare ale comunei Mirosloveşti se pot realiza numai în condiţiile

unei strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, în

funcţie de aceasta, să se stabilească şi structura cursurilor de calificare.

Durabilitate- condiţii mai bune de trai pentru toţi locuitorii comunei dar în special

pentru persoanele defavorizate, precum şi un minim de condiţii necesare pentru un trai

decent, sănătatea şi bunastarea tuturor;

Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, naţional

şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv;

Sprijin financiar- să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru

a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare;

O buna administrare- reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin

responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă.

Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabilă, sunt:

 orientarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri

de muncă;

 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunităţii,

strategia şi acţiunile sale;

 sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de

investiţii;

 să determine eficientizarea managementului.

Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua în

considerare urmatoarele criterii:

Principalele principii
ale strategiei de

dezvoltare durabilă
sunt:

Durabilitate Competitivitate Sprijin financiar O bună administrare
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- coeziunea şi solidaritatea cetăţenilor

- puterea comunei

- dezvoltarea durabilă

- obiective de calitate globale locale - integrare

Pentru fiecare dintre acestea în domeniile de acţiune stabilite se formuleaza câte un

obiectiv strategic (proces), astfel:

Criterii /

Planuri

Social Economic Urbanism
Mediul

înconjurator
Infrastructura

Plan social Plan economic
Plan

Urbanism
Plan de mediu Plan infrastructura

Coeziunea /

solidaritatea

Cetăţenilor

Creşterea

coeziunii sociale

a cetăţenilor

Acces la

informaţie

Creşterea

numarului de

locuri de

munca

Politici ale

teritoriului în

favoarea

cetăţenilor

Creşterea

coeziunii

ecologice a

cetăţenilor

Asigurarea

satisfacerii nevoilor

de confort si

civilizaţie

Puterea

comunei

Creşterea puterii

sociale a comunei

Creşterea

puterii

economice a

comunei

Valoare

ridicată a

comunei

Echilibru între

activităţi

antropice şi

poluare

Nivel ridicat de

civilizaţie

Dezvoltarea

Durabilă

Minime probleme

sociale

Minime

probleme

economice

Valorificarea

teritoriului ca

resursă

Minime probleme

de mediu

Optimizarea

raportului nevoi /

resurse

Obiective

CADRU-

CALITATIV

Aliniere la

standarde sociale

europene

Aliniere la

standarde

economice

europene

Aliniere la

standarde

europene de

urbanism

Aliniere la

principii,

standarde de

mediu europene

Aliniere la

standarde

europene de

civilizaţie

Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locală sunt legate

de adoptarea unui anumit model de funcţionare, care să poată fi luat ca sistem de referinţă

în evaluarea continuă a rezultatelor, astfel încât procesul de implementare a acesteia să

poata fi monitorizat şi evaluat de către toţi partenerii implicaţi:

- cetăţenii şi societatea civilă;

- comunitatea economică şi componenţele ei majore (administraţia, infrastructuri

urbane, sisteme financiar-bancare, etc.);

- tehnocraţii (experti, evaluatori, auditori, tehnologi).
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Cele trei procese de bază principale: social, economic şi mediu vor fi completate de

alte procese caracteristice comunei Mirosloveşti, procesele de urbanism şi infrastructură,

conturând un proces comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele realizând un

ansamblu funcţional, cu o viziune unitară integrată.

Acestea corespund domeniilor şi sectoarelor definite încă în faza de evaluare a

situaţiei existente şi a potentialului local.

Capacitatea strategiei şi a planurilor de actiune de a raspunde nevoilor actuale,

utilizând eficient resursele existente şi adaptându-se viziunii generaţiilor tinere reprezintă,

de asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest

capitol.

Pentru fiecare domeniu planificarea strategică se face pe 3 niveluri:

- nivel strategic - pe termen lung

- nivel tactic - pe termen mediu

- nivel de proiecte - pe termen scurt, eşalonat

În acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a comunei Mirosloveşti

pentru perioada 2007 - 2013 şi se prefigurează tendinţele pentru perioada următoare.

Strategia de dezvoltare durabilă are cel puţin şapte trăsături caracteristice care se

recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.

Cele şapte caracteristici ale strategiei sunt:

imagine asupra viitorului

creativitate

flexibilitate

activitate

create pentru acţiune

orientate spre schimbare

orientate spre câştig viabil
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Această strategie se adresează în special comunităţii locale, care şi-a arătat interesul

pentru obiectivele ei şi pe care le susţinem, aşa cum reiese din consultarea prin chestionar

a locuitorilor comunei.

Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Mirosloveşti constau în:

 dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;

 protecţia mediului;

 întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei;

 regenerare rurală.

Realizarea strategiei porneşte de la următoarele premise:

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei comunei (locuinţe şi locuri de muncă

la standarde europene);

 ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al construcţiilor, serviciilor şi al

imaginii în general;

 oferirea de oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei,

fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau

consultărilor permanente între parteneri;

 adaptarea la inevitabilele schimbări ce au loc în comună. De aceea, procesul de

planificare trebuie să fie creativ, participativ şi anticipativ.

Conform premiselor de formulare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare a

comunei Mirosloveşti, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-

un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni ce vor duce la creşterea economică,

creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii

mediului de viaţă al comunităţii.

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică

datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activităţi

economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creşterea

gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin
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revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în infrastructură,

oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.)

Trebuie luat în considerare faptul că o comună nu este un sistem închis, iar

realizarea celor cinci obiective generale se intemeiază pe aplicarea unui management

care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică

rurală, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea

următoarelor principii:

 dezvoltarea durabilă, în aşa fel încât pe termen lung să se producă schimbări

majore de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi

operatorilor de piaţă;

 întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea serviciilor

publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum

şi cu cerinţele populaţiei;

 twining rural  (reţea/network) în scopul schimbului de informaţii între localităţi cu

privire la utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de

proiect);

 realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;

 realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan

între sectoare, căt şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de

dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judeţului Iaşi şi ale regiunii din care

face parte;

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,

materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi

materiale într-un ciclu natural;

 utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii, respectiv

emiterea de reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de

piaţă, evaluarea investiţiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de

mediu la întocmirea bugetului local;

 descentralizarea managementului în sectorul energetic;
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 design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la

materialele de construcţii, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un

areal, orientarea spaţială a clădirilor, „structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat,

eficienţă energetică;

 realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori pentru

a recupera moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii comunităţi locale;

 interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi

locale;

 fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de

dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;

 analiza capacităţii tehnice de execuţie;

 evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;

 evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor

fiscale obţinute;

 identificarea nevoilor comunitatii locale şi a priorităţilor acesteia;

 corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;

 evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii municipalităţii de a asigura

accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;

 protecţia mediului;

 realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea

unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei

investiţii, dacă există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;

 asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,

informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul

de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de

urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt:

 planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată astfel încât să cuprindă clădiri

de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), clădiri cu

destinaţie comercială, parcări, şcoli şi infrastructură edilitară necesară pentru nevoile

zilnice ale locuitorilor;
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 zona de locuit va conţine o diversitate de clădiri;

 în situaţia în care în zonă sunt clădiri istorice (din patrimoniul naţional cultural),

acestea vor fi reabilitate (faţadă şi interior), fără a afecta proiectul în baza căruia s-a

construit. În nici un caz, aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate;

 zona de locuit va avea un centru care combină funcţiunile comerciale, cu cele

civice, culturale şi de agrement;

 zona va conţine spaţii deschise în formă de scuar, spaţii de verdeaţă sau parcuri;

 spaţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezenţa locuitorilor şi

pentru a întări relaţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor din acea zonă funcţională;

 vor fi proiectate în mod generos spaţiile pietonale şi de circulaţie cu bicicleta.

Acestea vor fi exclusive în sait-ul istoric al comunei;

 terenurile naturale - forestiere, cu vegetaţie florală sau cu luciu de apă vor fi

păstrate pe cât posibil sau integrate în parcuri;

 comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a

deşeurilor;

 comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele de apă;

 orientarea străzilor şi plasamentul clădirilor vor contribui la creşterea eficienţei

energetice.

OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Mirosloveşti sunt:

 Asigurarea condiţilor pentru crearea unor activităţi rentabile agricultura şi zootehnie;

 Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din

Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;

 Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială în comună;

 Garantarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la

infrastructură (apă, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie);

 Reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi grădiniţelor conform standardelor europene;

 Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi

creşterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi investiţionale.
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OBIECTIVE SPECIFICE

1. Agricultura şi dezvoltare rurală
Agricultura
o Dezvoltarea şi diversificarea economiei rurale;

o Utilizarea durabilă a terenurilor agricole;

o Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole;

o Sprijinul acordat producătorilor agricoli din comună pentru organizarea în asociaţii;

o Crearea unor sisteme şi utilizarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii

durabile prin adaptabilitatea la condiţile climatice.

Silvicultura
o Utilizarea durabilă a terenurilor forestiere;

o Împadurirea terenurilor neproductive ale comunei.

2. Infrastructură şi Mediu
Transport
o Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi a drumurilor adiacente care

deserveasc nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice;

o Corelarea sistemului de transport feroviar cu cel de persoane sau de mărfuri.

Utilităţi
o Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, a canalizării şi a unei staţii de epurare

necesare populaţiei şi agenţiilor economici din zonă;

o Deservirea populaţiei comunei în condiţii civilizate prin dotarea lucrărilor de interes

public funcţionale şi capabile;

o Utilarea lucrărilor de interes public extinse pentru varietatea serviciilor publice

arondate spaţiului rural;

o Renovarea clădirilor care aparţin de patrimoniu şi punerea în valoare a acestora;

o Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună din planul de

urbanism general.

Sănătate
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o Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate;

o Îmbunatăţirea serviciilor de asistenţă medicală;

o Educarea populaţiei cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă

regulată de timp pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă prin susţinerea şi promovarea

modului de viaţă sănătos.

Mediu
o Construirea şi modernizarea sistemelor specifice de management al deşeurilor;

o Informarea populaţiei asupra consecinţelor produse de deversarea apelor uzate în

locuri neamenajate;

o Îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor;

o Conservarea calităţii şi prevenirea poluării;

o Utilizarea echilibrată a resurselor de apă ;

o Construcţia unui sistem de epurare a apelor uzate;

o Reducerea impactului deşeurilor asupra cursurilor de apă;

o Curăţarea deşeurilor de pe domeniul public;

o Constituirea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor;

o Educarea populaţiei din comună pentru colectarea selective a deşeurilor;

o Prevenirea alunecărilor de teren prin împădurirea terenurilor nerentabile.

3. Economie
o Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibilă şi

dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă;

o Structurarea unei industrii durabile şi care nu afectează în mod negativ mediul;

o Economia producătoare de venit la bugetul local.

o Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice şi promovarea produselor

industriale şi a serviciilor pe piaţă internă;

Comerţ şi Servicii
o Varietatea tipurilor de servicii oferite către cetăţeni prin majorarea numărului

societăţilor comerciale;
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Mediu de afaceri
o Sprijinirea intreprinzătorilor locali pentru a dezvolta servicii şi activităţi productive din

comună.

4. Turism
o Oferte diversificate pentru încântarea turiştilor ;

o Sprijinirea acţiunilor locale prin măsuri eficiente de marketing;

o Reabilitarea şi conservarea capitalului turistic;

o Formarea resurselor umane;

o Stimularea parteneriatului public-privat în turism;

o Dezvoltarea acţiunilor de monitorizare şi control în turism.

5. Educaţie şi cultură
Învăţământ
o Reabilitarea şcolilor pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de

învăţământ;

o Accesul liber la sistemul educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din

mediul rural;

o Dezvoltarea infrastructurii din învăţământ;

o Crearea unui mediu favorabil populaţiei care doresc să se perfecţioneze;

o Crearea unei baze materiale capabile să satisfacă nevoile legate de actul

educaţional;

o Îndrumarea şcolarilor pentru formarea profesională.

Cultură
o Instruirea şi transmiterea obiceiurilor si traditiilor generaţiilor viitoare;

o Modernizarea căminelor culturale;

o Organizarea evenimentelor socio-culturale în spaţiile special amenajate.

6. Resurse Umane
Populaţia
o Oferirea de condiţii familiilor tinere atât pentru cei din localitate cât şi pentru cei care

doresc să locuiască în comună;
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o Aplicarea unui management corespunzator administrării forţei de muncă.

Piaţa muncii
o Crearea unui număr suficient de locuri de muncă care să acopere un număr variat

de domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;

o Sprijinirea persoanelor care se află în şomaj pentru a-şi găsi un loc de muncă.

Servicii Sociale
o Intărirea legăturilor interinstituţionale şi cele cu societate civilă, ONG şi semnarea

de parteneriate publice-private;

o Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii de asistenţă socială şi comunitară

pentru populaţia comunei.

VI. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILĂ

CONSIDERAŢII GENERALE
Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi

conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen

determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de

realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani,

fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD).

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt,

care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă

bine definită.

Periodic, PLA va fi revizuit, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia

macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de

opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la

intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect

este mai mică, având în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele

economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică.
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Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare

Durabilă a comunei Mirosloveşti, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare

schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne,

astfel ca durabilitatea să devină punctul forte al acesteia.

Dimensiunile dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice au fost

analizate în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar

obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru

dezvoltările ulterioare.

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei

Mirosloveşti reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii

locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.

Scopul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte

necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico – sociale, astfel

încât procesul să poată fi evaluat continuu prin indicatorii selectionaţi ca relevanţi pentru

comuna Mirosloveşti.

Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor

care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze

distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)

b. Planul de executare (implementarea activităţilor)

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).

Pentru a avea o dezvoltare coerentă, suportul necesar trebuie să fie asigurat de

catre:

● Administraţia Locală – prin Instituţia Primăriei şi Consiliului Local, care trebuie să-şi

replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar

planului de acţiune

● Comunitatea Locală – cetăţeni şi organizaţii, actori principali ai dezvoltării locale, prin

atitudine şi participare activă;

● Mediul de afaceri – firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic

(informaţii şi tehnologii moderne).

Planul de aţiune cuprinde:
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 programul de management, care planifica în anul 2008 o serie de activităţi de

organizare şi iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile

cuvenite.

 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe  structurii

de implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare,

coordonare, antrenare

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul unităţii de

management. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de

realizarea a obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului presiune – stare –

răspuns.

Acest criteriu se aplică astfel:

 se masoară presiunea necesităţii indeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul

iniţial; această presiune se cuantifică pe nivelurile maximă, medie, mică

 se evaluează situaţia iniţială, de fapt, stadiul în care se află acţiunea (studiu de

fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)

 se presupune aplicarea măsurii

 se măsoara starea ipotetică finală, şif, care se cuantifică sub formă de răspuns

Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de

planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată

fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin

indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selectionaţi ca relevanţi

pentru comuna Mirosloveşti. Utilitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi

complexitatea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice

definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei.

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Mirosloveşti, suportul necesar

trebuie să fie asigurat de către:

1. Primaria şi Consiliului Local, care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională

pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Acţiune;

2. Comunitatea Locală – cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării locale,

prin atitudine şi participare activă;

3. Mediul de afaceri – firme şi instituţii finanţatoare, drept suport financiar şi logistic

(informaţii şi tehnologii moderne).
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Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:

1. Funcţia de previziune – cuprinde activităţi care privesc:

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea

resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2007 – 2013

 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare şi

realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii

de marketing, analize cost beneficiu etc. Care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele

necesare pentru realizarea obiectivelor

2. Funcţia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi

responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate

astfel: persoane individuale, agenţi economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de

specialitate din consiliul local.

3. Funcţia de coordonare- cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile,

deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de

dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).

4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a

structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din

strategia de dezvoltare locală.

5. Funcţia de control şi evaluare –cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute

sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare

a programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care

determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi

pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.

PRINCIPII ŞI CONDIŢII
Pentru realizarea Planului Local de Acţiune, primăria comunei Mirosloveşti, ca

autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele

de decizie şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare

suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de

comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.
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Rezolvarea problemelor curente, cât şi a celor ce vor apare în viitor depinde în

foarte mare măsură de gradul de competenţă al conducerii administraţiei publice locale.

Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care

administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii

funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.

În acest sens o principală preocupare a managerului primăriei a fost de armonizare

a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Mirosloveşti a demarat

un amplu proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din

perioada 2007-2013

OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Mirosloveşti

sunt:

 Asigurarea accesului neîngradit la infrastructură (apă, gaze, energie electrică şi

canalizare) a tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună;

 Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standarde europene

a şcolilor;

 Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie ;

 Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din

Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;

 Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi

agricultură;

 Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunităţi

investitionale.

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUTONALE A PRIMĂRIEI
Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social – economice rapide sunt

susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei

comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte

rezolvarea propriilor probleme.
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Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi instituţiile statului,

trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea

autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului instituţional.

Activitatea publică locală va fi orientată spre:

 susţinerea dezvoltării comunităţii în scopul rezolvării tuturor problemelor comunei;

 sprijinirea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu

apă, gaze naturale, energie electrică, etc.) ;

 creşterea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea

limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;

 verificarea strictă a bugetului local şi distribuirea lui în mod eficient;

 adaptarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare a

veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:

 organizarea de licitaţii pentru achizitionarea de mărfuri, lucrări şi servicii pentru

necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;

 reducerea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de

personal angajat în instituţiile bugetare, acolo unde este cazul;

 reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi către

sfera privată.

Consolidarea finanţelor publice:

 asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-

economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea comunei;

 întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi

menţinerea echilibrului bugetar;

 constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes

local;

 susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creştere a economiei de piaţă.

Stabilirea şi promovarea parteneriatului:

 sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale;
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 participarea la proiecte învestiţionale comune cu sectorul economic în domeniile

social, cultural şi de mediu.

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:

a. Dezvoltarea managementului resurselor umane
 Preocuparea primăriei comunei Mirosloveşti pentru pregătirea continuă a funcţionarilor

publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei.

b. Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională
 Stabilirea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;

 Corelarea necesităţilor cu potenţialul uman existent;

 Stabilirea unui sistem de training adecvat.

c. Folosirea eficientă a resurselor umane
 Stabilirea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a

regulamentului de ordine interioară;

 Personalul trebuie să lucreze în domenii de activitate bine definite.

d. Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale
 Responsabilitatea funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;

 Conştientizarea importantei activităţii fiecărui angajat;

 Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat;

 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea

activităţilor depuse.

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean
 Serviciul public trebuie să fie orientat în folosul cetăţeanului;

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii

economici;

 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul

decizional;

 Crearea unei strategii de comunicare operativă cu cetăţenii;

 Implementarea unui sistem de management al calităţii.

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice
 Administrarea eficientă a banilor publici;

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare

nerambursabilă;
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 Cheltuirea eficientă a veniturilor.

g. Dezvoltarea managementul informaţiilor
 Corelarea şi integrarea bazelor de date din instituţie;

 Analizarea nevoilor în domeniul software.

PROIECŢIA FINANCIARĂ
Un manager este interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului

în care se implică, oricât de interesantă şi de novatoare este realizarea unui proiect.

De aceea, trebuie acordată toată atenţia documentelor referitoare la aspectele

financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate şi proiectului

tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea perioadă de timp –

de regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor

comunităţii locale.

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării

proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se facă

distincţia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei

Mirosloveşti.

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi

efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a

proiectului.

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a

doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai indepărtată

în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic.

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să se

determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.

În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât s-a presupus

iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se

previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea

resurselor necesare.
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Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum

prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se

poată justifica nivelul pentru care s-a optat.

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum vor

arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.

De aceea s-a stabilit ca planificarea strategică din punct de vedere financiar este

greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe

urmatorii 7 ani nu se poate exprima exact.

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependeţă faţă de bugetul de stat şi

necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de

funcţionare.

OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ACŢIUNI PROPUSE
OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PROPUSE IMPLEMENTARE

IMEDIATĂ
TERMEN
SCURT
1-3 ANI

TERMEN
MEDIU

ŞI LUNG
3-10 ANI

AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea

activităţilor rentabile în agricultură √

Oferirea de consultanţă specializată pentru

intreprinzători agricoli

√

Susţinerea înfiinţării de asociaţii a producătorilor

comunei

√

INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU

Modernizarea drumurilor comunale √

Construcţiea unui pod √

Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă √

Realizarea reţelei de canalizare √

Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor

uzate

√

Modernizare sistem rutier
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Organizarea sistemului de colectare selectivă, a

spaţiului de depozitare temporară şi transportul

deşeurilor

√

Închiderea platformelor de gunoi √

Lucrări de regularizare a albiei pârâurilor şi

apărări de maluri pentru prevenirea şi reducerea

consecinţelor distructive ale inundaţiilor

√

Lucrări de modernizare a reţelei de iluminat

public în comună

√

Implementare program “Utilităţi şi mediu la

standarde europene” reţea de distribuţie gaz

metan

Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de

urgenţă

√

Realizarea de alei pietonale √

Dotări administraţie locală √ √

ECONOMIC

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea

resurselor umane

√

Susţinerea întreprinzatorilor străini care doresc să

investească în zonă

√

Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate

de capitalul natural din comună

√

Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul

privat

√

Dotări administraţie locală √

Susţinerea IMM √

Crearea cadrului prielnic consultanţă pentru

afaceri

√

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

Reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi

grădiniţelor

√

Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi

recreere pentru copiii comunei

√
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Construirea unei baze sportive, a unui teren de

fotbal

√

Construcţie sală sport în cadrul şcolii √

Amenajarea unor spaţii verzi √

Modernizarea căminelor culturale din comuna

Mirosloveşti

SĂNĂTATE ŞI SOCIAL

Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a

dispensarelor umane

√

VII. VIZIUNEA COMUNITARĂ

Viziunea cetăţenilor comunei Mirosloveşti este în spriritul  dezvoltării  zonei din

punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale,

atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea

infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin

respect faţă de mediul înconjurător.

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în

procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, care au fost

exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se regăsesc în portofoliul de proiecte

prioritare ale comunei.

Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 500 de chestionare cetăţenilor

comunei Mirosloveşti din judetul Iaşi pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la

priorităţile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani.

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt sintetizate mai

jos:
Nr.
crt

Intrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanta

Putin
important

Lipsit de
importanta

NS /
NR

1 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

MODERNIZARE DRUM

COMUNAL DC 110 PE O

89.00% 11.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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DISTANŢĂ DE 7 KM

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

2 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

MODERNIZARE DRUM

COMUNAL DC 107A PE

O DISTANŢĂ DE 3 KM

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

60.00% 35.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

MODERNIZARE DRUM
COMUNAL DC 110A PE

O DISTANŢĂ DE 4 KM

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

45.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

MODERNIZARE DRUM
COMUNAL DC 107 PE O

DISTANŢĂ DE 6 KM

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

36.00% 50.00% 14.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUCŢIE POD
PESTE RÂUL

MOLDOVA CU

LEGĂTURA E85

MIROSLOVEŞTI CU
COMUNA PĂSTRĂVENI

JUDEŢUL NEAMŢ

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

65% 27% 8% 0.00% 0.00% 0.00%
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6. Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

REABILITARE A TREI

PODURI PESTE

PÂRÂUL HUMĂRIE ŞI
PÂRÂUL SOCI PE DC

110 ŞI DC 110A pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

38.00% 62.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

MODERNIZARE

CĂMINE CULTURALE
ÎN SATELE

MIROSLOVEŞTI ŞI

SOCI pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

39.00% 61,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUIRE CĂMIN
CULTURAL ÎN SATUL

VERŞENI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de EXTINDERE

REŢEA DE
ALIMENTARE CU APĂ

ÎN TOATĂ COMUNA PE

O DISTANŢĂ DE 10 KM

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

95.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10 Cât de important

consideraţi că este
70.00% 25.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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proiectul de ÎNFIINŢARE

SISTEM CANALIZARE
ŞI STAŢIE DE

EPURARE ŞI TRATARE

A APELOR REZIDUALE

ÎN SATELE
MIROSLOVEŞTI, SOCI,

VERŞENI ŞI MITEŞTI

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

11 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de EXTINDERE

REŢEA CANALIZARE ÎN
TOATE SATELE

COMUNEI DUPĂ

REALIZAREA

SISTEMULUI DE
CANALIZARE ŞI

TRATARE A APELOR

REZIDUA pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

62.00% 38.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

12 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

MODERNIZARE SISTEM

RUTIER ÎN COMUNA

MIROSLOVEŞTI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

80.00% 12.00% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de LUCRĂRI
DE REGULARIZARE A

ALBIEI RÂULUI

MOLDOVA ŞI APĂRĂRI

DE MALURI PENTRU
PREVENIREA ŞI

45,00% 52.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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REDUCEREA

CONSECINŢELOR
DISTRUCTIVE ALE

INUNDAŢILOR pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

14 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de LUCRĂRI
DE DECOLMATARE ŞI

AMENAJARE A

PÂRÂURILOR SOCI,

HUMĂRIE ŞI GRUI

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15 Cât de important

consideraţi că este

proiectul care vizeaza

LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE

A MALULUI ÎN ZONA
PÂRÂULUI HUMĂRIE

PENTRU PREVENIREA

ALUNECĂRILOR DE

TEREN ŞI
PROTEJAREA

LOCUINŢELOR DIN

ZONĂ pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

28.00% 68.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16 Cât de important

consideraţi că este

proiectul care vizeaza

REABILITAREA
ŞCOLILOR DIN SATELE

SOCI ŞI VERŞENI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

35.00% 55.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

72

17 Cât de important

consideraţi că este

proiectul care vizeaza

REABILITARE ŞCOALĂ

DE ARTE ŞI MESERII

MIROSLOVEŞTI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

40.00% 52.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUIRE SEDIU

GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL

MIROSLOVEŞTI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

30.00% 50.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

19 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUIRE SEDIU

GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL

MITEŞTI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

30.00% 45.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUIRE SEDIU

GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL

VERŞENI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

30.00% 45.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

21 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

REABILITARE

GRĂDINIŢĂ ÎN SAT

SOCI pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

47.00% 53.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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22 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

ORGANIZARE A

SISTEMULUI DE

COLECTARE
SELECTIVĂ, A

SPAŢIULUI DE

DEPOZITARE

TEMPORARĂ ŞI
TRANSPORTUL

DEŞEURILOR pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

62,00% 25,00% 10,00% 3.00% 0.00% 0.00%

23 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

ÎNCHIDEREA
PLATFORMELOR DE

GUNOI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

35,00% 57,00% 0.00% 8,00% 0.00% 0.00%

24 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

EXTINDERE REŢEA DE
ALIMENTARE CU GAZ

METAN ÎN SATUL SOCI

PE O DISTANŢĂ DE 6

KM pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

43,00% 57,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUIRE

DINSPENSAR UMAN ÎN

SATUL MIROSLOVEŞTI

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti?

40,00% 35,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

74

26 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

MONTARE A MAI

MULTOR POSTURI DE

TRANSFORMARE ÎN
COMUNĂ ÎN VEDEREA

ÎMBUNĂTĂŢIRII

PARAMETRILOR

CURENTULUI
ELECTRIC pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti?

37,00% 55.00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00%

27 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

LUCRĂRI DE

EXTINDERE A REŢELEI
DE ILUMINAT PUBLIC

ÎN COMUNĂ pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

25.00% 75.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

28 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

LUCRĂRI DE
REABILITARE A

REŢELEI DE ILUMINAT

PUBLIC ÎN COMUNĂ

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti ?

17,00% 75,00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00%

29 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

DOTĂRI PENTRU

INTERVENŢII ÎN CAZ

DE SITUAŢII DE

URGENŢĂ(PSI,
AUTOGREDER,

28,00% 64,00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00%
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BULDO-EXCAVATOR,

VOLĂ, CAMION) pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

30 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

DOTĂRI
ADMINISTRAŢIE

LOCALĂ (10

CALCULATOARE, 2
COPIATOARE, ETC)

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti ?

36,00% 56,00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00%

31 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

REALIZARE DE ALEI

PIETONALE ÎN

COMUNĂ pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

29,00% 45,00% 15,00% 11,00% 0,00% 0,00%

32 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

DOTARE CU UTILAJE

ŞI ECHIPAMENTE

PENTRU SERVICIUL DE
GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ ŞI

SALUBRITATE ( MAŞINI

DE COLECTAT GUNOI,
PUBELE, MAŞINĂ

PENTRU

ÎNTREŢINEREA

SPAŢILOR VERZI ŞI A
DRUMURILOR DIN

50,00% 35,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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COMUNĂ) pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

33 Căt de important

consideraţi că este

proiectul CONSTRUIREA

UNUI CĂMIN-AZIL DE
BĂTRÂNI ŞI DOTAREA

ACESTUIA, ÎN SATUL

MIROSLOVEŞTI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

34.00% 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

34 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

AMENAJAREA ŞI

DOTAREA UNUI

CENTRU DE JOACĂ ŞI

RECREERE PENTRU
COPII COMUNEI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

41,00% 51,00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00%

35 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

REABILITAREA

MONUMENTELOR
ISTORICE DE PE RAZA

COMUNEI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

25.00% 55.00% 18.00% 2.00% 0.00% 0.00%
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36 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUIREA UNUI

NOU SEDIU DE

PRIMĂRIE pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

25,00% 35,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

CONSTRUIRE SALĂ

SPORT ÎN SAT

MIROSLOVEŞTI pentru

dezvoltarea comunei

Mirosloveşti ?

30,00% 25,00% 0,00% 35,00% 10,00% 0,00%

38 Cât de important

consideraţi că este

proiectul de

ÎNFIINŢARE BAZĂ

SPORTIVĂ ÎN COMUNĂ

pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti ?

40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Din cei chestionaţi, 100% consideră foarte important proiectul de MODERNIZARE
A DRUMURILOR COMUNALE DC 110 PE O DISTANŢĂ DE 7 KM pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti.
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89%

11%

0%

0%

0%

0%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Foarte important

Important

Oarecare importană

Puţin importantă

Lipsit de importanţă

NS/NR

Series2
Series1

Proiectul de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE DC 107A PE O
DISTANŢĂ DE 3 KM este foarte important pentru majoritatea subiecţilor intervievaţi

(100%) pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti.

60%

35%

5%

0%

0%

0%

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Foarte important

Important

Oarecare importanţă

Puţină importanţă

Lipsit de importanţă

NS/NR

Series2
Series1
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Proiectul de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE DC 110° PE O
DISTANŢĂ DE 4 KM este considerat important pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti

de majoritatea populaţiei intervievate (100%).

45%

55%

0%

0%

0%

0%

0 0.2 0.4 0.6

Foarte important

Important

Oarecare importanţă

Puţină importanţă

Lipsit de importanţă

NS/NR

Series2
Series1

Proiectul de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE DC 107 PE O
DISTANŢĂ DE 6 KM este considerat important pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti

de majoritatea populaţiei intervievate (100%).

36%

50%

14%

0%

0%

0%

0 0.2 0.4 0.6

Foarte important

Important

Oarecare importanţă

Puţină importanţă

Lipsit de importanţă

NS/NR

Series2
Series1

Proiectul de CONSTRUCŢIE POD PESTE RÂUL MOLDOVA CU LEGĂTURĂ E85,
MIROSLOVEŞTI CU COMUNA PĂSTRĂVENI JUDEŢUL NEAMŢ este considerat foarte
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important pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti de majoritatea populaţiei intervievate

(92%).

65%

27%

8%

0%

0%

0%

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Foarte important

Important

Oarecare importanţă

Puţină importanţă

Lipsit de importanţă

NS/NR

Series2
Series1

Proiectul de REABILITARE A TREI PODURI PESTE PÂRÂUL HUMĂRIE ŞI PÂRÂUL
SOCI PE DC 110 ŞI DC 110A este considerat important pentru dezvoltarea comunei de

majoritatea populaţiei intervievate (100%).

38%

62%
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0%

0%

0%

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Foarte important

Important

Oarecare importanţă

Puţină importanţă

Lipsit de importanţă

NS/NR

Series2
Series1
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Proiectul de MODERNIZARE A CĂMINELOR CULTURALE ÎN SATELE
MIROSLOVEŞTI ŞI SOCI este considerat important pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti de majoritatea populaţiei intervievate (100%).
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Series1

Proiectul de CONSTRUCŢIE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL VERŞENI este

considerat foarte important pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti de majoritatea

populaţiei intervievate (100%).
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Din cei chestionati, 100%  consideră ca proiectul de EXTINDERE REŢEA DE
ALIMENTARE CU APĂ ÎN TOATĂ COMUNA PE O DISTANŢĂ DE 10 KM este foarte

important pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti.

95%
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Foarte important

Important
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NS/NR
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Din cei chestionati, 100%  consideră că proiectul de ÎNFIINŢARE SISTEM CANALIZARE
ŞI STAŢIE DE EPURARE ŞI TRATARE A APELOR REZIDUALE ÎN SATELE
MIROSLOVEŞTI, SOCI, VERŞENI ŞI MITEŞTI este foarte important pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti.
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Din cei chestionati, 100% consideră că proiectul de EXTINDERE REŢEA DE
CANALIZARE ÎN TOATE SATELE COMUNEI MIROSLOVEŞTI, DUPĂ REALIZAREA
PROIECTULUI DE ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ŞI
TRATARE A APELOR REZIDUALE este foarte important pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti.
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Proiectul privind MODERNIZARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA MIROSLOVEŞTI
(92%)este considerat foarte important pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti .
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Proiectul privind LUCRĂRI DE REGULARIZARE A ALBIEI RÂULUI MOLDOVA ŞI
APĂRĂRII DE MALURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA CONSECINŢELOR
DISTRUTIVE ALE INUNDAŢIILOR (92%)este considerat important pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti
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Proiectul privind LUCRĂRI DE DECOLMATARE ŞI AMENAJARE A
PÂRÂURILOR SOCI, HUMĂRIE ŞI GRUI, (100%)este considerat important pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti.
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Din cei chestionati, un procent de 68% considera ca proiectul de LUCRĂRI DE
ÎNTĂRIRE A MALULUI ÎN ZONA PÂRÂULUI HUMĂRIE PENTRU PREVENIREA
ALUNECĂRILOR DE TEREN ŞI PROTEJAREA LOCUINŢELOR DIN ZONĂ este

importanta pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti.
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Din cei chestionati, un procent de 55% considera ca proiectul de REABILITAREA
ŞCOLILOR DIN SATELE SOCI ŞI VERŞENI este importanta pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti.
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Din cei chestionati, un procent de 52% consideră că proiectul de REABILITARE
ŞCOALĂ DE ARTE ŞI MESERII MIROSLOVEŞTI este importantă pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi a răspuns că este important proiectul de

CONSTRUIRE SEDIU GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL MIROSLOVEŞTI pentru dezvoltarea

comunei Mirosloveşti.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (45%) a răspuns că este important proiectul de

CONSTRUIRE SEDIU GRĂDINIŢĂ ÎN SAT MITEŞTI pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi a răspuns că este foarte important proiectul de

CONSTRUIRE SEDIU GRĂDINIŢĂ ÎN SAT VERŞENI pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (100%%) a răspuns că este important proiectul

de REABILITARE GRĂDINIŢĂ ÎN SAT SOCI dezvoltarea comunei Mirosloveşti
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Proiectul de ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ A
SPAŢIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARĂ ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR (PET,
HEC, ELECTRICE SI ELECTRONICE, ETC) este considerat foarte important pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti de catre 62% din subiectii intervievati.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (57%) a răspuns că este important proiectul de

ÎNCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOI pentru dezvoltarea comunei Mirosloveştii.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (57%) a raspuns că este important proiectul de

EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ METAN pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (75%) a răspuns că este foarte important

proiectul de CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL MIROSLOVEŞTI pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (75%) a răspuns că este foarte important

proiectul de MONTARE A MAI MULTOR POSTRUI DE TRANSFORMARE ÎN COMUNĂ
ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PARAMETRILOR CURENTULUI ELEECTRIC pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (92%) a răspuns că este important proiectul de

LUCRĂRI DE EXTINDERE A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNĂ pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (92%) a răspuns că este important proiectul de

LUCRĂRI DE REABILITARE A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNĂ pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (92%) a raspuns că este important proiectul

privind DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
(AUTOSPECIALĂ PSI, AUTOGREDER, BULDO-EXCAVATOR, VOLĂ, CAMION) pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti.

28%

64%

0%

8%

0%

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Foarte
important

Important

Oarecare
importanţă

Lipsit de
importanţă

NS/NR

Series2
Series1

Majoritatea subiecţilor intervievaţi (92%) a raspuns că este important proiectul

privind DOTĂRI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ(10 CALCULATOARE, 2 COPIATOARE
ETC.) pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (45%) a raspuns că este important proiectul de

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ÎN COMUNĂ pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti.
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Majoritatea populaţiei intervievate (85%) a răspuns că este foarte important

proiectul de DOTARE CU UTILAJE ŞI EHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ŞI SALUBRITATE ( MAŞINĂ COLECTARE GUNOI,
PUBELE, MAŞINĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR VERZI ŞI A DRUMURILOR
DIN COMUNĂ) pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi au răspuns că eate important proiectul de,

CONSTRUIREA UNUI CĂMIN-AZIL DE BĂRTÂNI ŞI DOTAREA ACESTUIA, ÎN SATUL
MIROSLOVEŞTI, pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (92%) a răspuns că este important proiectul de

AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACĂ ŞI RECREERE PENTRU
COPII COMUNEI pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (55%) a raspuns că este important proiectul de

REABILITAREA MONUMENTELOR ISTORICE DE PE RAZA COMUNEI pentru

dezvoltarea comunei Mirosloveşti.
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Majoritatea subiecţilor intervievaţi (75%) a raspuns că este oarecum important

proiectul de CONSTRUCŢIE NOU SEDIU PRIMĂRIE pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti
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Majoritate populaţiei intervievate (35%) au răspuns că lipsit de importanţă proiectul

de CONSTRUIRE SALĂ SPORT ÎN SAT MIROSLOVEŞTI pentru dezvoltarea comunei

Mirosloveşti.
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Majoritatea populaţiei intervievate (60%) arăspuns că este important proiectul de

ÎNFIINŢARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNĂ pentru dezvoltarea comunei Mirosloveşti.

40%

60%

0%

0%

0%

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Foarte
important

Important

Oarecum
important

Lipsit de
importanţă

NS/NR

Series2
Series1

Pe baza acestor chestionare, a analizei situatiei locale, din perspectiva potentialului

investitor in economia locala a comunei Mirosloveşti, a obiectivelor specifice si a

proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de dezvoltare locala a comunei

Mirosloveşti.
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VIII. TIPURI DE PROIECTE ELIGIBILE PENTRU SPATIUL RURAL
pentru perioada 2007 – 2013

programe, axe, masuri, submasuri, domenii, activitati, actiuni

1. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

A. Masuri active in perioada 2007 – 2013

Axa 1 “Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier”:
111 - Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte
112 - Instalarea tinerilor fermieri
121 - Modernizarea exploatatiilor agricole
122 - Imbunatatirea valorii economice a padurii

123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea

agriculturii si silviculturii
141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
142- Infiintarea grupurilor de producatori
143- Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori.

Axa 2 ”Imbunatatirea mediului si a spatiului rural”
211 - Sprijin pentru zona montana defavorizata
212 - Sprijin pentru zone defavorizate - altele decat zona montana

214 - Plati de agro-mediu
221 - Prima impadurire a terenurilor agricole

Axa 3 ”Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei
rurale”

312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
313- Incurajarea activitatilor turistice
322- Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si

populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Axa 4 LEADER
4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala:

411. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
412. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
413. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

4.21 Implementarea proiectelor de cooperare
4.31 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea
teritoriului

431-1. Constructie parteneriate public-private
431-2. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si
animarea  teritoriului

611 - Plati complementare directe
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B. Masuri active din anul 2010

Axa 1“Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier”:
113 - Pensionarea timpurie a fermierilor si a lucratorilor agricoli
114 - Utilizarea serviciilor de consiliere

Axa 2 “ Imbunatatirea mediului si a spatiului rural”
213 - Plati Natura 2000 pe teren agricol
223 - Prima impadurire a terenului non-agricol
224- Plati Natura 2000 pe teren forestier

Axa 3” Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea
economiei rurale”

341 - Dobandire de competente, animare si implementarea strategiilor de dezvoltare
locala

Alocarile financiare ale acestor masuri vor fi asigurate prin redistribuirea
acestora in interiorul axelor.

AXA 1: CRESTEREA COMPETITIVITATII SECTOARELOR AGRICOL SI
FORESTIER

1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze
potentialul uman

Masura 111 Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
Domeniul de actiune

1. Programe de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte:
a) Programe de formare profesionala de lunga durata pentru imbunatatirea

si perfectionarea cunostintelor (realizate la nivel national sau regional) pentru
imbunatatirea managementului in domeniul agricol, forestier si agro-alimentar,
introducerea de noi tehnologii si inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii, agricultura
ecologica etc.

Aceste tipuri de programe de formare profesionala de lunga durata vor avea
cursuri cu durata minima de 200 ore de teorie si practica.

b) Programe de formare profesionala de scurta durata pentru imbunatatirea
competentelor tehnice si profesionale, in contextul integrarii sectorului agro-alimentar si
silvic si a cunoasterii si respectarii conditiilor de eco-conditionalitate (realizate la nivel
judetean si local). Aceste tipuri de programe de formare profesionala de scurta durata vor
avea cursuri cu durata minima de 40 ore de teorie si practica.

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale
PAC, a modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala specifice fiecarui judet.

Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si
nu individual.

Descrierea operatiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesionala)
1. Sprijinul financiar acordat pentru programele de formare profesionala pot

cuprinde actiuni din domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu:
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a) Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei,
igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea
animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si
amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene;

b) Imbunatatirea si incurajarea afacerilor;
c) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea

rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
d) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;
e) Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar;
f) Insusirea cerintelor privind: eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de

productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului respectiv cu protectia
mediului.

2. Va sprijini deplasarea fermierilor la diferite targuri, expozitii, proiecte de
succes, intruniri tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de
exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau se pot sprijini actiuni de schimb
de experienta (inclusiv pentru persoanele care vor accesa masura 112) etc.

Lista actiunilor prezentate la pct. 1 si 2 nu este exhaustiva.

Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri
Domeniul de actiune

Sprijinul financiar acordat in cadrul acestei masuri tinerilor, va fi orientat in
special spre modernizarea exploatatiei.

Actiunile realizate in cadrul masurii, se vor axa pe:
a) imbunatatirea managementului exploatatiei agricole;
b) dezvoltarea performantelor generale ale exploatatiei agricole;
c) adaptarea productiei realizate in conformitate cu cerintele pietei;
d) respectarea normelor comunitare, in special, cerintele de eco-conditionalitate, de

protectie a muncii, protectia mediului si sanitar-veterinare.

1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa
promoveze inovatia

Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole
Domeniul de actiune

In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu
utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si
investitiile privind adaptarea constructiilor agricole pentru respectarea standardelor
comunitare si cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole.

Scopul sprijinului acordat prin masura, cuprinde:
a) Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole;
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investitii prevazute la

capitolul “Tipuri de investitii”;
c) Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole;
d) Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie din surse regenerabile in

cadrul fermei;
e) Cresterea  competitivitatii  produselor  agricole prin  promovarea  procesarii

produselor traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora.
Vor avea prioritate investitiile realizate:

- de asociatii cu personalitate juridica, cooperative, grupuri de producatori, constituite
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conform legislatiei in vigoare si de membrii acestora;
- in ferme ecologice, din sectorul vegetal si de crestere a animalelor;
- in sectorul vegetal pentru productia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin si

orez;
- in sectorul de crestere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine si

caprine.

Descrierea cerintelor si obiectivelor cu privire la imbunatatirea performantei
generale a exploatatiilor agricole

Elementele care conduc la imbunatatirea performantei generale a unei
exploatatii agricole pot fi:

- tehnice:
a) imbunatatirea calitatii produselor agricole (de exemplu: achizitia de masini si utilaje

care pot influenta cresterea/scaderea continutului in anumite substante in produsele
obtinute, achizitia de instalatii de muls si tancuri de racire a laptelui care conduc la
reducerea numarului de germeni din lapte),

b) realizarea de investitii in noi tehnologii si imbunatatirea imobilizarilor corporale
existente (de exemplu: construirea/modernizarea platformelor de dejectii, statii de
epurare, racordare utilitati),

c) diversificarea productiei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii
(de exemplu: investitii in exploatatiile care practica agricultura ecologica);

- economico-financiare:
a) cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole,
b)cresterea ponderii productiei vandute pe piata (de exemplu: investitii care

contribuie la transformarea fermelor de semi-subzistenta in ferme comerciale);
- de mediu:

a) protejarea mediului, inclusiv reducerea emisiilor daunatoare si a deseurilor (de
exemplu: epurarea apelor uzate),

b) imbunatatirea securitatii ocupationale,
c) adaptarea la standardele sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a

animalelor, fitosanitare, ecologice si altele (de exemplu: investitii in padocuri, fanare, sali
de muls si de colectare a laptelui, fose septice, bazine de purin, depozite pentru substante
fito-sanitare),

d) sporirea oportunitatilor de producere si valorificare a produselor agricole care
indeplinesc standardele comunitare (de exemplu: achizitia de echipamente pentru
depozitarea produselor agricole),

e) cresterea gradului de utilizare a resurselor naturale regenerabile si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora (de exemplu: achizitionarea de instalatii pentru utilizarea
energiei din surse regenerabile).

Tipuri de investitii (corporale/necorporale)
In cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si

necorporale, dupa cum urmeaza:
i. Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola

la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
ii. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces

din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri necesare proiectului;
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iii. Construirea si/sau modernizarea fermelor de vaci lapte care se incadreaza
in sistemul european al cotei de lapte;

iv. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si
instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;

v. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de
recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software
specializate;

vi. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport
specializate, necesare activitatii de productie;

vii. Achizitionarea terenurilor pentru constructii cu scop productiv, a caror
valoare nu depaseste 10% din valoarea eligibila a proiectului, stabilita, in baza unui sistem
unitar de evaluare;

viii. Infiintarea plantatiilor viticole pe suprafete cu drept individual de replantare,
drept de plantare provenit dintr-o rezerva sau a unui drept de plantare noua;

ix. Infiintarea pepinierelor de vita de vie si pomi fructiferi;
x. Investitii pentru producerea si/sau utilizarea durabila a energiei regenerabile

in cadrul fermei;
xi. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand

echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire, etc.;
xii. Contributia in natura, conform articolului 54 din Regulamentul (CE) nr.

1974/2006, pentru infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si de vita de vie, intr-un
procent de pana la 20% din valoarea eligibila a proiectului;

xiii. Costurile generale ale proiectului, reprezentand: taxe pentru arhitecti,
ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de certificare, achizitionarea de patente si
licente (maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si
constructii, si maxim 5% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);

xiv. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
xv. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Masura 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii
Domeniul de actiune si scopul masurii

Prin aceasta masura se sprijina investitiile in padurile care se supun regimului
silvic si pentru care s-au elaborat amenajamente silvice, potrivit legislatiei nationale si care
sunt obligatorii. Sprijinul se va acorda pentru actiuni care contribuie la cresterea valorii
economice a padurilor si pentru investitii in echipament de recoltare.

Tipuri de investitii
Sprijinul va fi acordat detinatorilor de paduri sau asociatiilor acestora care au

planuri de amenajare conform legislatiei in vigoare. Investitiile vor fi in conformitate cu
prevederile amenajamentului silvic in vigoare si cu principiile de gestionare durabila a
padurilor ce au ca scop cresterea valorii economice a acestora.

Investitiile se vor baza pe amenajamentele silvice pentru intreaga subparcela
definita in conformitate cu legislatia forestiera romaneasca.

Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Domeniul de actiune

Sprijinul prin aceasta masura se acorda pentru realizarea de investitii corporale
si necorporale in cadrul intreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor
agricole care proceseaza materii prime, incluse in Anexa I la Tratatul de Instituire a
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Comunitatii Europene, cu exceptia produselor piscicole si care obtin produse incluse si
neincluse in Anexa I, in ultimul caz cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1628/2006, pentru:

a) Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii;
b) Promovarea investitiilor pentru utilizarea energiei din surse regenerabile;
c) Adaptarea la cerintele pietei, in functie de resursele locale precum si deschiderea

de noi oportunitati de piata;
d) Promovarea investitiilor pentru producerea biocombustibililor;
e) Promovarea de investitii pentru respectarea standardelor comunitare;
f) Cresterea productivitatii muncii in sectorul agro-alimentar;
g) Aplicarea masurilor de protectia mediului;
h) Cresterea numarului de locuri de munca si a sigurantei la locul de munca.

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investitii corporale si necorporale
pentru procesarea si marketingul produselor forestiere, prin:

a) Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere si
cresterea calitatii produselor rezultate;

b) Aplicarea masurilor de protectia mediului;
c) Adaptarea la cerintele pietii, in functie de resursele locale, a prelucrarii si

comercializarii produselor forestiere, deschiderea a noi oportunitati de piata;
d) Imbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor

rezultate;
e) Investitii in scopul obtinerii de combustibil ecologic din biomasa forestiera;
f) Asigurarea standardelor de protectia muncii;
g) Cresterea numarului de locuri de munca in sectorul procesarii si valorificarii

produselor forestiere;
h) Cresterea productivitatii muncii in sectorul forestier;
i) Introducerea de noi tehnologii si inovatii in domeniul procesarii produselor

forestiere;
j) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai

operatiile care au loc inainte de prelucrarea industriala in conformitate cu art.
19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006.

Descrierea cerintelor si obiectivelor cu privire la imbunatatirea performantei
generale a intreprinderilor

In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite proiectele care contin elemente ce
conduc la imbunatatirea performantei generale a intreprinderii beneficiare, dupa cum
urmeaza:

– tehnice:
a) Imbunatatirea si optimizarea fluxurilor de productie, prelucrare si marketing a

produselor agricole si forestiere (de exemplu: investitii in achizitia de instalatii,
masini, echipamente);

b) Crearea si/sau modernizarea retelelor locale de colectare, a capacitatilor de
receptionare, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor agricole si
forestiere (de exemplu: mijloace de transport specializate cum ar fi autoizoterme,
autofrigorifice);

c) Introducerea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse, care sa
satisfaca diferitele cerinte ale consumatorilor (de exemplu: instalatii pentru
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producerea biocombustibililor);
d) Imbunatatirea productiei, procesarii si marketingului produselor cu standarde de

calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;
e) Imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor,

produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing
(de exemplu: constructii si modernizarea laboratoare proprii).

- economico-financiare:
a) Reducerea pretului de cost al produselor obtinute;
b) Cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a intreprinderii;
c) Cresterea eficientei utilizarii resurselor de productie (de exemplu:investitii pentru

prelucrarea subproduselor);
d) imbunatatirea cooperarii orizontale intre procesatori, unitatile care furnizeaza

materii prime si sectorul de desfacere.
- de mediu:

a) Reducerea emisiilor poluante si a deseurilor in scopul protectiei mediului (de
exemplu: investitii pentru tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si
deseurilor nocive);

b) Cresterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile (achizitionarea de
instalatii pentru producerea energiei din surse regenerabile) ;

c) Imbunatatirea sigurantei la locul de munca si a conditiilor de igiena in productie (de
exemplu: investitii pentru implementarea standardelor de securitate alimentara);

d) Imbunatatirea calitatii produselor prelucrate si a calitatii produselor alimentare cu
respectarea cerintelor de siguranta alimentara precum si a trasabilitatii (de
exemplu: investitii pentru implementarea sistemului de management al calitatii).

Sectoarele productiei primare
Sectoarele de productie primara pentru produsele agricole sunt:

• Lapte si produse lactate;
• Carne, produse din carne si oua;
• Cereale;
• Legume, fructe si cartofi;
• Nutreturi;
• Vin;
• Seminte oleaginoase;
• Plante textile (in, canepa);
• Zahar;
• Miere albine.

Sectoarele de productie primara pentru produsele forestiere sunt:
• Lemnoase;
• Nelemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de padure, etc.).

Tipuri de investitii (corporale / necorporale)
Sprijinul va fi acordat pentru investitii corporale si/sau necorporale

intreprinderilor din industria de prelucrare a produselor agro-alimentare si forestiere .

Investitii corporale (lista indicativa):
Pentru produsele agricole

a) Construirea si/sau modernizarea, achizitionarea de cladiri si alte activitati
necesare pentru infrastructura rutiera interna, utilitati si racorduri necesare
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realizarii proiectului;
b) Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv

depozite frigorifice en-gross;
c) Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii,

echipamente, aparate si costuri de instalare;
d) Constructia si modernizarea de laboratoare;
e) Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport

specializate, necesare activitatii de productie si marketing;
f) Achizitionarea terenurilor pentru constructii cu scop administrativ si de productie

care nu depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului, stabilita, in baza unui
sistem unitar de evaluare.

Pentru produsele forestiere
a) Constructii noi si modernizari pentru toate categoriile de cladiri, necesare

realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu depasesc 10 % din
valoarea eligibila a proiectului inclusiv leasing sau cumpararea terenului.

b) Investitii noi pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente si/sau modernizarea
si retehnologizarea capacitatilor existente pentru obtinerea de produse noi,
pentru respectarea standardelor de mediu si pentru producerea de combustibil
ecologic.

c) Investitii noi pentru achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru
unitatile de procesare, depozitare si marketing, identificate in studiul de
fezabilitate.

Investitii necorporale pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativa):
i. Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de

siguranta alimentara;
ii. Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente

pentru pregatirea implementarii proiectului;
iii. Costurile generale ale proiectului reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri

si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de certificare pentru pregatirea implementarii
proiectului (maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si
constructii si maxim 5 % in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);

iv. Achizitionarea de software.

Masura 125 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea agriculturii si silviculturii

Domeniul de actiune
Sprijinul acordat prin aceasta masura contribuie la:

- management durabil al fondului funciar agricol si forestier, prin sustinerea
investitiilor in infrastructura agricola si forestiera;

- gestionarea resurselor de apa, reducerea costurilor de apa prin contorizarea si
economisirea apei pentru irigatii;

- diminuarea factorilor de risc la eroziune, exces de apa si umiditate;
- comasarea terenurilor agricole si forestiere, ce va favoriza realizarea unor

exploatatii viabile.

Actiunile sprijinite in cadrul masurii sunt:
• imbunatatirea accesibilitatii la exploatatiile agricole si forestiere;
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• reducerea faramitarii excesive a terenurilor agricole;
• construirea si modernizarea drumurilor de exploatatie care sa asigure accesul

nerestrictionat la exploatatiile agricole rezultate in urma actiunii de comasare a
parcelelor de teren agricol;

• facilitarea accesului la surse de energie si extinderea sistemelor de irigatii, drenaj,
combaterea eroziunii solului si protectia impotriva excesului de apa si umiditate in
vederea imbunatatirii conditiilor de productie;

• lucrari de corectarea torentelor situate in fondul agricol si forestier.

Tipuri de investitii eligibile:
a. Infrastructura rutiera si feroviara:

i. agricola - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces,
drumurilor agricole de exploatatie, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare
si avertizare;

ii. forestiera - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces,
drumurilor forestiere, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare si
avertizare, cai ferate forestiere.

b. Gestionarea resurselor de apa:
i. retele de alimentare cu apa inclusiv sursa de apa - construire si/sau

modernizare, inclusiv lucrari de protectie a statiilor de pompare;
ii. retele de canalizare - construire si/sau modernizare;
iii. sisteme de irigatii - construire si/sau modernizare inclusiv lucrari pentru

statiile de pompare si de contorizare;
iv. lucrari de drenaje – construire si/sau modernizare;
v. lucrari de combaterea eroziunii solului - construire si/sau modernizare;
vi. lucrari de aparare impotriva inundatiilor (numai pentru cele mai mici

cursuri de apa – paraie) - construire si/sau modernizare.
c. Alimentarea cu energie electrica - construire si/sau modernizare
d. Lucrari de corectare a torentelor, situate in fond funciar agricol si forestier -

construire si/sau modernizare
e. Comasarea terenurilor agricole si forestiere:

i. operatiuni tehnice si juridice privind comasarea terenurilor agricole si
forestiere

ii. lucrari de imbunatatiri funciare pentru imbunatatirea exploatarii terenurilor

1.3. Masuri de tranzitie pentru Romania

Masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Domeniul de actiune

Sprijinul acordat prin aceasta masura are scopul de a facilita restructurarea si
transformarea fermelor de semi-subzistenta in exploatatii orientate catre piata, prin
utilizarea durabila a factorilor de productie, imbunatatirea managementului prin
diversificarea productiei agricole, precum si introducerea de tehnologii performante
adaptate conditiilor locale.

Masura 142 Infiintarea grupurilor de producatori
Domeniul de actiune



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

106

Domeniul de actiune al masurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii
administrative a grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile
legislatiei nationale in vigoare, ceea ce va conduce la:

a) Adaptarea productiei la cerintele si exigentele pietei;
b) Asigurarea comercializarii in comun a produselor, inclusiv pregatirea pentru

vanzare, centralizarea vanzarilor si distributia produselor cu ridicata;
c) Cresterea valorii adaugate a productiei obtinute in comun si o mai buna gestionare

economica a resurselor si rezultatelor obtinute;
d) Stabilirea unor reguli comune in ceea ce priveste informatiile asupra productiei, in

special cu privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, acordandu-se o atentie
deosebita produselor obtinute in cantitati corespunzatoare pentru industria
prelucratoare si pentru reteaua de comercializare.

Prevederile acestei masuri se aplica la nivelul intregului teritoriu al Romaniei.

Masura 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru fermieri
Domeniul de actiune al masurii

Scopul masurii este de a sprijini agricultorii sa utilizeze serviciile de consiliere si
consultanta in vederea restructurarii si imbunatatirii performantelor generale ale activitatii
acestora.

Consilierea va contribui la diseminarea si intelegerea practica a aplicarii si
respectarii bunelor practici agricole si de mediu, asigurand conditiile de protejare a
mediului inconjurator si utilizarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. De
asemenea, consilierea va contribui si la elaborarea planurilor de afaceri necesare pentru
accesarea fondurilor in vederea stabilirii tinerilor fermieri in mediul rural si pentru fermele
de semi-subzistenta.

Consultanta va contribui la buna informare a agricultorilor pentru modernizarea
fermelor, reorientarea calitativa a productiei, diversificarea fermelor, aplicarea practicilor de
productie compatibile cu conservarea si promovarea peisajului, pentru protejarea mediului,
respectarea standardelor de igiena si bunastare animala si pentru dobandirea aptitudinilor
manageriale necesare administrarii unei exploatatii viabila din punct de vedere economic.
Consultanta vizeaza si aplicarea standardelor privind siguranta ocupationala la locul de
munca bazate pe legislatia comunitara.

Se va urmari difuzarea de cunostinte in materie de gestiune si administrare a
terenurilor si a exploatatiilor agricole, de aplicare a bunelor practici agricole si de mediu
conform Cap. 1 articolele 4 si 5 si anexele III si IV din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Actiunile sprijinite in cadrul masurii:
a) Elaborarea planurilor de management si a cererilor de finantare/cererilor de plata

pentru masurile din axele prioritare I, II si III din cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurala

b) Asistenta si intocmirea aplicatiilor de sprijin si a planului de afaceri pentru masurile
privind fermele de semi-subzistenta si de instalare a tinerilor fermieri. (Din 2010 –
2013 numai pentru fermele de semi-subzistenta.)

c) Elaborarea aplicatiei pentru schema de agro-mediu
d) Evaluarea eligibilitatii fermelor de semi-subzistenta pentru elaborarea aplicatiei

pentru masura 141
e) Consiliere privind managementul exploatatiei si aplicarea bunelor practici agricole si

de mediu asa cum sunt prevazute in articolele 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003 si anexele III si IV ale aceluiasi regulament, privind normele de
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securitate la locul de munca precum si alte conditii prevazute in regulamentele
comunitare.

f) Evaluarea performantelor exploatatiilor in materie de evidenta a gestiunii economice
agricole.

g) Pregatirea unor pliante si materiale informative.
h) Elaborarea studiilor pentru masurile de impadurire din axa II.
Consultanta va include vizite regulate in ferme, asistenta pentru identificarea si

coordonarea consultantei aditionale de specialitate (ex. pregatirea aplicatiei pentru agro-
mediu), ajutor pentru obtinerea creditului (ex. participarea la intalniri cu potentialii
creditori), asistenta pentru elaborarea documentelor, monitorizarea implementarii planului
de afaceri etc.

AXA 2: IMBUNATATIREA MEDIULUI SI A SPATIULUI RURAL

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole

Masura 211 Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
Descrierea masurii

Masura 211 este un instrument prin care se sprijina financiar utilizarea
terenurilor agricole situate in zone unde productia agricola este mai redusa cantitativ si/sau
calitativ din cauza unor conditii naturale induse de clima si panta. Sprijinul financiar acordat
fermelor din Zona Montana Defavorizata (ZMD) compenseaza diferentele de venituri si
costuri fata de conditiile naturale prezente in alte zone, care nu sunt defavorizate.

Zona montana defavorizata are productia agricola afectata de conditiile climatice
si de relief din cauza caracteristicilor de altitudine si de panta (Art. 18 al Regulamentului
(CE) 1257/1999) si este constituita din suma suprafetelor unitatilor administrativ-teritoriale
(UAT) desemnate conform criteriilor de mai jos:
• Unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,

limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de
Administrare si Control) care apartin de aceste UAT;

• Unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii intre 400 – 600 m si care au o
panta medie egala sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor
fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de
aceste UAT.

Masura 212 Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
Descrierea masurii

Masura 212 este un instrument prin care se acorda sprijin financiar pentru
utilizatorii terenurilor agricole situate in zone unde productia agricola este mai redusa
cantitativ si/sau calitativ datorita unor conditii naturale si unde este importanta mentinerea
echilibrului de mediu stabilit intre practicile agricole si conditiile naturale. Sprijinul financiar
acordat compenseaza diferentele fata de conditiile naturale prezente in alte zone, care nu
sunt defavorizate. Acest sprijin reprezinta in acelasi timp o actiune menita sa contracareze
procesul de depopulare si sa mentina potentialul turistic al acestor zone.

Zonele defavorizate - altele decat zona montana sunt clasificate in doua
categorii si includ suma unitatile administrativ-teritoriale determinate conform criteriilor de
mai jos, astfel:
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A. Zonele semnificativ defavorizate - ZSD (Art.19 al Regulamentului (CE)
1257/1999) – cuprind acele unitati-administrativ teritoriale unde productivitatea agricola
este limitata datorita calitatii reduse a solului, climatului nefavorabil, conditiilor de relief si
de umiditate a solului si ca urmare notele de bonitare sunt mai mici sau egale cu valoarea
de 40, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de
Administrare si Control) ce apartin de aceste UAT.

De asemenea, a fost realizata o analiza a densitatii populatiei pentru fiecare
UAT (cu date din anul 2002) din zona semnificativ defavorizata si rezultatele indica faptul
ca aproape 70% din aceste UAT au o densitate a populatiei mai mica de 80% din media
nationala, iar din restul de 30 de procente ramase, jumatate au inregistrat un declin al
populatiei in perioada 1992 – 2002. Cealalta jumatate de 15% este reprezentata in
principal de zone urbane, iar pozitia acestora pe harta indica prezente izolate in masa
continua a zonelor semnificativ defavorizate.

B. Zonele defavorizate de conditii naturale specifice - ZDS (Art. 20 al
Regulamentului (CE) 1257/1999), reprezinta acele unitati administrativ-teritoriale unde se
manifesta cu intensitate ridicata prezenta a unuia dintre urmatoarele fenomene: aridizarea,
eroziunea, salinizarea sau exces de umiditate al solurilor, limitele acestora fiind acelea ale
blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) ce apartin de
aceste UAT.

Au fost desemnate doar acele unitati administrativ - teritoriale care au afectata
mai mult de 50% din suprafata agricola de unul dintre acesti factori, in forma lor extrema
(detalii in Anexa 4A).

Masura 214 Plati de Agro-mediu
Lista sub-masurilor existente:

Sub-masura 1 Agricultura ecologica
Sub-masura 2 Gospodarirea extensiva a pajistilor
Sub-masura 3 Protectia solului si a apei

Domeniu de aplicare si actiuni
Platile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor si altor utilizatori de terenuri

agricole care isi asuma, in mod voluntar, angajamente de agro-mediu pentru o perioada
de 5 ani de la acordarea primei plati.

2.1.4.1. Sub-masura 1: Agricultura ecologica
Descriere

Sub-masura Agricultura Organica este creata pentru sprijinirea conversiei la, si
a mentinerii, productiei ecologice vegetale si animaliere certificate in Romania, in
conformitate cu Regulamentul nr. 2029/91 si regulamentele de modificare a acestuia.
Sprijinul pentru agricultura ecologica este promovat clar prin „Planul European de Actiune
pentru Agricultura si Alimentatia Ecologica” (2004) ca avand un rol esential in protejarea
biodiversitatii si conservarea resurselor neregenerabile utilizate in agricultura, precum si
pentru siguranta alimentara si implementarea politicii de dezvoltare rurala.

Obiective
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Obiectivul specific al acestei sub - masuri este de a sprijini agricultura ecologica
ca o metoda de productie agricola care protejeaza mediul.

Obiectivele operationale sunt:
• cresterea suprafetei de teren agricol certificat si administrat conform standardelor

agricole si alimentare UE prin sprijinirea conversiei la agricultura ecologica;
• prevenirea pierderii terenului agricol certificat si administrat conform standardelor

agricole si alimentare UE prin compensarea dezavantajelor specifice ce corespund
metodelor de productie ecologice.

2.1.4.2. Sub-masura 2. Gospodarirea extensiva a pajistilor

Descriere
Pajistile sunt o componenta importanta a vegetatiei din Romania si inca includ

zone semnificative de pasuni si fanete (aproximativ 11% din teritoriul national) ca rezultat
al secolelor de exploatare traditionala de catre fermierii locali. Ca urmare a unui
management stabil de lunga durata, pajistile sunt, in mod frecvent, esentiale pentru
biodiversitate, reprezentand unele din cele mai importante ecosisteme existente in
Romania si Europa continentala.

In ciuda valorii deosebite din punctul de vedere al biodiversitatii, pajistile se
confrunta cu amenintarea degradarii sau pierderii ca urmare a schimbarii utilizarii terenului.
Aceasta include riscul abandonului cauzat de declinul sistemelor agricole traditionale cu
Inalta Valoare Naturala si a modelelor asociate de pasunat/cosit - in timp ce supra-
pasunatul, cultivarea sau dezvoltarea fizica inadecvata a infrastructurii, locuintele sau
turismul distrug pajisti valoroase in alte locatii.

Aceasta masura va sprijini continuarea practicilor adecvate de management
extensiv al pajistilor prin promovarea unei game de actiuni directe si usor de inteles de
catre fermieri, inclusiv interzicerea aratului, intarzierea primei cosiri, limitarea input-urilor si
mentinerea unor conditii rezonabile de pasunare.

Indeplinirea cerintelor acestei sub-masuri va contribui la conservarea florei si
faunei asociate cu pajistile gospodarite extensiv precum si la conservarea peisajului rural.
Pentru pajistile din interiorul ariilor protejate, aceasta sub – masura are potentialul de a
contribui la atingerea obiectivelor ariilor de conservare, inclusiv la atingerea statutului
favorabil de conservare in siturile Natura 2000. Continuarea practicilor traditionale va
sustine de asemenea efortul global de contracarare a schimbarilor climatice.

2.1.4.2.1.  Pachetul 2.1.: Conservarea de baza a pajistilor
Acest pachet poate fi aplicate pe terenurile agricole utilizate ca pasuni sau

fanete, pe intreg teritoriul Romaniei.

Obiectiv operational
Mentinerea resurselor de pajiste prin aplicarea practicilor agricole durabile.

2.1.4.2.2. Pachetul 2.2: Conservarea pajistilor cu Inalta Valoare Naturala
Acest pachet este disponibil doar pentru zonele delimitate cu Inalta Valoare

Naturala (delimitate la nivel de judet)

Obiectiv operational
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Mentinerea si sporirea suprafetelor de pajisti cu inalta valoare naturala, a
diversitatii speciilor si a starii de conservare pentru habitate prin mentinerea/reintroducerea
practicilor agricole cu inalta valoare naturala asociate cu managementul pajistilor.

2.1.4.2.3.  Pachetul 2.3 Practici de lucru traditionale
Poate fi aplicata doar in combinatie cu unul din pachetele 2.1 si 2.2

Obiective operationale
Prevenirea pierderii suplimentare a faunei cauzate de lucrarile mecanizate pe

pajisti.
2.1.4.2.4.  Pachetul 2.4 Reconditionarea pajistilor invadate de vegetatie lemnoasa

Poate fi adaugat doar unuia din pachetele 2.1 sau 2.2
Pentru a aplica acest pachet este necesara elaborarea preliminara a unui plan

de management pentru a ghida cu mai multa acuratete actiunile fermierilor.

Obiectiv operational
Reconditionarea pajistilor invadate de vegetatie lemnoasa, in acest fel

prevenind pierderile suplimentare de habitate de pajisti si de specii asociate acestora.

2.1.4.2.5.  Pachetul 2.5 Conservarea habitatelor de pajisti umede
Poate fi adaugat doar pachetului 2.2
Vizeaza habitatele de pajisti umede (necesita o vizita pe teren preliminara a

unui expert de mediu, ex. ornitolog, pentru a certifica eligibilitatea)

Obiectiv operational
Mentinerea si sporirea teritoriilor de inmultire si hranire a pasarilor de camp care

cunosc un declin din punctul de vedere al starii de conservare la nivelul UE asociat
pajistilor umede si vailor raurilor.

2.1.4.3. Sub-masura 3: Protectia apei si a solului
Descriere

Aceasta masura vizeaza sprijinirea eforturilor Romaniei de a implementa
Directiva Cadru a Politicii Comunitare in sectorul apei (Directiva 2000/60/CE), care are ca
obiectiv comun pentru toate statele membre atingerea „bunei calitati economice si
chimice” a apei pana in 2015. aceasta sub-masura este, de asemenea, in acord cu
Strategia UE pentru Protectia Solului.

Sunt luate in considerare urmatoarele aspecte: descresterea cantitativa a
fertilizantilor chimici, pesticidelor si insecticidelor ce pot patrunde in reteaua hidrografica,
reducerea intensitatii eroziunii datorate apei si a suprafetelor afectate de acest proces,
prevenirea inundatiilor, conservarea speciilor de plante si animale prin crearea de habitate,
precum si absorbtia semnificativa de carbon ca urmare a transformarii terenurilor arabile in
pajisti.

Obiective
Obiectivul specific al sub-masuri este ca fermierii sa imbunatateasca

managementul apei si solului, inclusiv in acele zone afectate de eroziune severa si de
riscul de pierdere a nutrientilor.
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2.1.4.3.1.  Pachetul 3.1: Culturi verzi
Culturile verzi sunt plantate dupa culegerea culturii principale. Poate fi plantata o

singura specie sau o combinatie de specii.

Obiective operationale
Cresterea suprafetei de teren agricol acoperita cu culturi verzi pentru perioada

de iarna, asigurandu-se astfel protectia impotriva riscului de pierdere a nutrientilor, de
eroziune a solului si pierdere a apei.

Oferirea de zone acoperite cu culturi verzi pasarilor ne-migratoare.

2.1.4.3.2.  Pachetul 3.2: Conversia terenului agricol in pajisti

Obiective operationale
Reducerea suprafetelor de teren agricol afectate cel mai puternic de riscul

pierderii nutrientilor si/sau de eroziunea solului.
Crearea habitatelor de pajisti si a peisajelor de tip mozaic in cadrul zonelor

dominate de terenuri arabile.

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere

Masura 221 Prima impadurire a terenurilor agricole

Obiective generale:
- imbunatatirea calitatii mediului;
- combaterea schimbarilor climatice;
- fixarea carbonului;

Obiective specifice:
- cresterea padurilor cu rol de protectie;
- obtinerea de lemn pentru scopuri bioenergetice;
- reducerea efectului secetei;
- imbunatatirea calitatii solului;

Obiective operationale:
- extinderea suprafetei forestiere nationale prin sprijin pentru impadurire si

mentinerea plantatiei;
- imbunatatirea calitatii peisajului;

Tipuri de investitii (eligibile/neeligibile)
Solicitantii vor primi sprijin pentru impadurirea terenurilor agricole. Sprijinul va

consta in plati compensatorii catre beneficiari, care vor cuprinde, dupa caz, urmatoarele:
a) Costurile de instalare (include costuri pentru materialele necesare plantarii,

plantarea propriu-zisa si costurile legate de acestea);
b) Costuri pentru executia completarilor curente in procentele prevazute de normele

tehnice in vigoare, intretinerea plantatiei (o prima anuala per ha timp de maxim 5
ani, incepand cu anul instalarii);

c) O prima compensatorie pentru pierderi ale veniturilor ca urmare a impaduririi (o
prima anuala per ha timp de maxim 15 ani, incepand cu anul instalarii).

Categoriile de investitii care se finanteaza in cadrul masuri 221, pot fi:
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i. Investitii pentru constructii specifice, instalatii si echipamente pentru
protectia impotriva incendiilor, (pichete de incendiu, rezervoare de apa, echipamente si
unelte pentru stingerea incendiilor);

ii. Achizitia de puieti forestieri;
iii. Executarea drumurilor tehnologice de acces la santierele de impadurire ;
iv. Transportul materialelor, puietilor si fortei de munca pe santier;
v. Punerea la sant a puietilor ;
vi. Pregatirea terenului si a solului in vederea impaduririi;
vii. Executarea de lucrari de imbunatatiri funciare (terase, lucrari de desecare,

cleionaje, garnisaje etc);
viii. Executarea plantatiei (pichetare, transport puieti prin purtare directa,

executare gropi, plantare puieti, recepare puieti);
ix. Cheltuielile materiale si manopera pentru imprejmuirea cu gard a terenului

pe care se infiinteaza plantatia forestiera;
x. Tratamente cu produse biologice sau chimice, necesare asigurarii starii de

sanatate, ingrasaminte/amendamente;
xi. Lucrarile de completari curente si intretineri pe o perioada de maxim 5 ani,

incepand cu anul instalarii;
xii. Sisteme individuale de protectie a puietilor forestieri;
xiii. Alte cheltuieli aferente infiintarii si intretinerii plantatiei.

AXA 3 CALITATEA VIETII IN ZONELE RURALE SI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI
RURALE

3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale

Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute
Sprijinul activitatilor non-agricole in spatiul rural prin intermediul micro-
intreprinderilor (nou create si existente).

i. Investitii in activitati non-agricole cum ar fi:
■ in activitati de obtinere a produselor non-agricole (uleiuri aromatice, articole de

pielarie, incaltaminte, tricotaje, produse de uz gospodaresc, ambalaje etc.) cu
exceptia produselor alimentare;

■ in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - incepand de la stadiul
de cherestea, precum mobilier;

■ in activitati de producere si vanzare a energiei din surse regenerabile (eolian, solar,
biomasa etc.);

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor precum cele mestesugaresti, de
artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (fierului, lanii, olarit,
broderie, confectionare instrumente muzicale traditionale), precum si marketingul acestora
(mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati)

iii. Servicii pentru populatia rurala:
■ servicii de croitorie, frizerie, cizmarie etc.;
■ servicii de conectare si difuzare internet;
■ servicii de mecanizare, protectie fitosanitara, insamantare artificiala etc.

Lista actiunilor prevazute la punctele i, ii si iii nu este una exhaustiva.
Descrierea tipului operatiunilor
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Se vor sprijini operatiuni legate de:
■ investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv si

dotarea aferenta cu mijloace fixe, achizitionarea de teren aferent constructiilor in scop
productiv in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului);

■ necorporale (soft-uri, patente, licente etc).
De asemenea vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului

precum cheltuielile cu arhitectii si inginerii, consultanta, studii de fezabilitate, achizitia de
patente si licente, in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru
proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%.
Criteriile si liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE

Demarcarea interventiei FEADR si FEDR pentru producerea energiei din
surse regenerabile:

- FEADR (PNDR - Axa 3) va sprijini:
■ micro-intreprinderile din spatiul rural pentru producerea de energie

electrica/termica utilizand biocombustibilul, fie produs in cadrul aceluiasi
proiect fie achizitionat, exceptand micro-intreprinderile care produc
biocombustibil prin procesarea produselor agricole listate in Anexa 1 la
Tratat, precum si producerea de energie din alte surse regenerabile;

- FEDR (POS-CCE) va sprijini:
■ intreprinderile (micro-intreprinderile din urban, IMM-uri, intermediare si mari) atat

pentru producerea de energie electrica/termica utilizand biocombustibilul fie produs
in cadrul aceluiasi proiect fie achizitionat (exceptand intreprinderile care produc
biocombustibil prin procesarea produselor agricole listate in Anexa 1 la Tratat);

■ Intreprinderile care obtin energie din alte surse regenerabile (exceptand atat
intreprinderile care obtin energie pe baza procesarii produselor din Anexa 1 a
Tratatului cat si micro-intreprinderile din spatiul rural).

■
Demarcarea interventiei FEADR si FEDR privind sprijinul acordat IMM-urilor

pentru activitati productive:

- FEADR (PNDR - Axa3) va sprijini:
■ micro-intreprinderile din spatiul rural care desfasoara activitati non-

agricole, exceptand microintreprinderile care obtin produse alimentare,
precum si microintreprinderile spin-off de inalta tehnologie

- FEDR (POS CCE) va sprijini:
■ microintreprinderile de tip spin-off de inalta tehnologie de pe intreg

teritoriul tarii, cu exceptia celor care desfasoara activitati de procesare a
produselor agricole si forestiere

- FEDR (POR) va sprijini:
■ microintreprinderile din spatiul urban cu exceptia celor spin-off de inalta

tehnologie

Criteriile si liniile de demarcare cu Axa 1– PNDR
I. Biocombustibil:

■ Prin intermediul Axei 1 vor fi sprijinite intreprinderile (micro-intreprinderi, IMM-uri si
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intermediare) care produc biocombustibil prin procesarea produselor agricole listate
in Anexa 1 la Tratat;

■ Prin intermediul Axei 3 vor fi sprijinite micro-intreprinderile din spatiul rural pentru
producerea de energie electrica/termica utilizand biocombustibilul fie produs in
cadrul aceluiasi proiect fie achizitionat, exceptand micro-intreprinderile care produc
biocombustibil prin procesarea produselor agricole listate in Anexa 1 la Tratat,
precum si producerea de energie din alte surse regenerabile.

II. Investitii productive in intreprinderi:
> prin Axa III vor fi sustinute micro-intreprinderile din spatiul rural care

desfasoara activitati non-agricole, exceptand microintreprinderile care obtin produse
alimentare; prin Axa I vor fi sprijinite:

■ micro-intreprinderile implicate in procesarea produselor agricole si forestiere de pe
intreg teritoriul tarii;

■ intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati productive de procesare a
produselor agricole; IMM-uri si microintreprinderi din sectorul industriei alimentare;

■ intreprinderile intermediare care desfasoara activitati productive de procesare a
produselor agricole si intreprinderile intermediare din sectorul industriei alimentare.

Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice
Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute

Sprijinul prin acesta masura vizeaza:
a) investitii in infrastructura de primire turistica;
b) investitii in activitati recreationale;
c) investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de

marcaje turistice, etc;
d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Descrierea tipului de operatiuni acoperite
Prin aceasta masura pot fi acoperite urmatoarele operatiuni:
Pentru componenta a):
i. constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire

turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o
micro-intreprindere) avand pana la 15 camere:
■ Pentru investitii in structuri de primire turistice altele decat cele de agro-turism, nivelul

de confort si calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalent cu minimum 3
margarete (definite in conformitate cu legislatia nationala);

■ Pentru investitiile in agro-turism structura de primire turistica trebuie sa atinga nivelul
de confort si calitate a serviciilor aferente echivalent cu minimum 1 margareta (definite
in conformitate cu legislatia nationala).

ii. construirea si modernizarea infrastructurii aferente capacitatilor de cazare
precum sisteme de apa/apa uzata, achizitionare de echipamente de producere a energiei
din surse regenerabile, etc.

Pentru componenta b):
i. investitii legate de activitati recreationale precum ex: alei pentru plimbari,

spatii de campare, plimbari cu mijloace de transport traditionale, adaposturi pentru vreme
nefavorabila etc;



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

115

ii. investitii legate de activitati sportive precum alei de ciclism; ciclism montan,
trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai (cu exceptia celor de cursa) in scop
turistic si asigurarea adaposturile acestora (ca parte din valoare eligibila a proiectului),
rafting, alpinism, etc.

Pentru componenta c):
i. construirea, modernizarea si dotarea centrelor de informare, promovare,

prezentare si vizitare turistica, etc.
ii. dezvoltarea de sisteme electronice de rezervare pentru structurile de primire

turistice;
iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de interes public etc.
iv. investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata

cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan inclinat
etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;

v. investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul
vinului”, „al olaritului”, „cioplitorilor in lemn” etc.).

Pentru componenta d):
i. elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in

scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, etc.
De asemenea, pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu

achizitionarea de utilaje si echipamente hardware, soft-uri, inclusiv costurile de instalare si
montaj si costurile generale legate de intocmirea proiectului precum cheltuielile cu
arhitectii si inginerii, consultanta, studii de fezabilitate, achizitia de patente si licente, in
limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu
prevad constructii in limita a 5%.

3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii
rurale

Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute
Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii in spatiul rural pentru:
a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza;
b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala;
c) Protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local.
Tipul de servicii/actiuni sprijinite

Pentru componenta a):
• Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea retelei de drumuri de interes local

ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriu careia se afla, asa
cum sunt definite si clasificate in legislatia nationala in vigoare;

• Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei de apa/apa uzata (captare, statii de
tratare, alimentare, canalizare, statii de epurare) pentru localitatile rurale avand sub
10.000 l.e.;

• Prima infiintare si extinderea retelei de joasa tensiune si/sau a retelei publice de
iluminat;

• Achizitia/dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabila in scop public;
• Prima infiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte
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localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea;
• Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea platformelor de depozitare a deseurilor si

dotarea cu echipamente de management al deseurilor.
Pentru componenta b):

• Infiintarea, amenajarea spatiilor de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de
joaca pentru copii, terenuri de sport etc.);

• Renovarea cladirilor publice (ca de ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii
pentru organizarea de targuri etc);

• Investitii noi in infrastructura sociala si dotarea aferenta pentru centre de ingrijire copii,
batrani si persoane cu nevoi speciale;

• Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea
locala si amenajarea de statii de autobuz;

• Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire,
intretinere spatii verzi etc.);

• Investitii de renovare, modernizare si utilarea aferenta a asezamintelor culturale
(biblioteci, camine culturale, centre pentru conservarea si promovarea culturii
traditionale etc.), inclusiv achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale
traditionale utilizate de acestea in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial;
de asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware,
soft-uri, inclusiv costurile de instalare si montaj.

Pentru componenta c):
•  Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural

din spatiul rural - grupa B si natural local (pesteri, copaci seculari, cascade etc);
• Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea

de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii;
• Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural.

AXA 4  LEADER
Obiectivul general al axei 4 - Demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare
locala
Obiectivele specifice urmaresc:

- participarea membrilor comunitatilor rurale la procesul de dezvoltare locala (masura
41)

- incurajarea actorilor de la nivel local de a lucra impreuna cu reprezentantii altor
comunitati din interiorul sau exteriorul tarii (masura 421),

- stimularea formarii de parteneriate, pregatirea si asigurarea implementarii
strategiilor de dezvoltare locala (masura 431)

Obiectivele operationale se regasesc in fisele tehnice ale masurilor 41, 421 si 431.
Masuri

Actiunile ce vor fi intreprinse in cadrul axei 4, prin intermediul celor 3 masuri, pot
fi sintetizate astfel:

- Masurile 41 si 421, prin intermediul carora, se implementeaza strategiile de
dezvoltare locala de catre GAL, in teritoriile selectate, ofera posibilitatea atingerii
obiectivelor axelor 1, 2 si 3 din FEADR, in concordanta cu strategia elaborata la nivel local,
ce se va materializa prin proiecte realizate individual sau prin cooperare cu alte GAL-
uri/parteneriate.

- Masura 431, divizata in doua sub-masuri, respectiv:
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- Sub-masura 431.1 sprijina constructia de parteneriate public-private, elaborarea
strategiilor de dezvoltare locale si pregatirea Planului de Dezvoltare in vederea
participarii la selectia GAL-urilor.;

- Sub-masura 431.2 ofera sprijin Grupurilor de Actiune Locala pentru: cheltuieli de
functionare, animare si dobandirea de competente.

4.1. Strategiile de Dezvoltare Locala

Masura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
Codul masurii 41

411– Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
412– Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
413– Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

Obiective
Sprijinul acordat prin axa LEADER ofera posibilitatea, in contextul elaborarii

strategiilor de dezvoltare locala pe baza nevoilor locale si a punctelor forte, de a combina
cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR respectiv: competitivitate, imbunatatirea
mediului si calitatea vietii/diversificare.

Obiective operationale
a) implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea cresterii

competitivitatii sectoarelor agricol si forestier,
b) implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea imbunatatirii

mediului si a spatiului rural,
c) implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea cresterii calitatii

vietii si diversificarii activitatilor economice din spatiul rural.
d) incurajarea actiunilor inovative (spre exemplu, solutii noi la probleme vechi,

introducerea si dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piata, modernizarea
activitatilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.).

4.2. Cooperare inter-teritoriala si transnationala

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare
Obiective si actiuni

Obiectiv operational - Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de cooperare
Prin intermediul acestei masuri se vor finanta proiecte de cooperare

transnationala (intre Romania si alte state membre sau nu) si inter-teritoriala (in cadrul
Romaniei) intre GAL-uri si alte grupuri/parteneriate. Aceste proiecte vor fi implementate
sub responsabilitatea unui GAL coordonator.

Cheltuieli eligibile (principalele):
- cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice,

intalniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente
- cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune
- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire
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4.3. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de
competente si animarea teritoriului

Masura 431 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de
competente si animarea teritoriului

Obiective
Masura urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de

dezvoltare locala prin:
a) Constructie institutionala la nivel local;

b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii
Grupurilor de Actiune Locala;
c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si

implementarii strategiilor de dezvoltare locala;
d) Animarea teritoriului.

Sub-masura 431.1 – Constructie parteneriate public-private
a) Constructia de parteneriate reprezentative de dezvoltare locala
b) Realizarea studiilor privind teritoriul
c) Elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare
d) Intocmirea dosarelor de candidatura in vederea participarii la procedura de selectie

a GAL-urilor

Sub-masura 431.2 - Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de
competente si animarea teritoriului
a) Activitatile necesare functionarii GAL;
b) Instruirea managerilor/animatorilor implicati in implementarea strategiei de dezvoltare

locala;
c) Animarea teritoriului prin organizarea de evenimentelor promotionale destinate

informarii si promovarii strategiei locale in spatiul rural precum si prin alte metode
specifice fiecarui teritoriu.

Operatiuni de asistenta tehnica
1. Descrierea activitatilor de pregatire, management, monitorizare,

evaluare, informare si control din cadrul sprijinului pentru programe, finantate de
asistenta tehnica
Descrierea masurii

Masura de asistenta tehnica contribuie la implementarea efectiva, eficienta,
corecta si transparenta a Programului National de Dezvoltare Rurala prin sprijinirea
activitatilor de pregatire, management, monitorizare, evaluare, informare si control ale
acestuia.
Obiective

Obiectivul general al masurii de asistenta tehnica este de a asigura sprijin
pentru coordonarea si implementarea politicii de dezvoltare rurala in Romania stabilita prin
Programul National de Dezvoltare Rurala, intr-un mod cat mai eficient, efectiv si
transparent.
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Prin fondurile destinate masurii de asistenta tehnica se finanteaza activitatile
care vor asigura indeplinirea obiectivelor majore ale acestei masuri, precum:

- asigurarea unei bune gestionari si utilizari a resurselor alocate in vederea
implementarii eficiente a Programului National de Dezvoltare Rurala;

- imbunatatirea si maximizarea impactului Programului National de Dezvoltare
Rurala;

- asigurarea transparentei si promovarii Programului National de Dezvoltare Rurala si
a sprijinului comunitar oferit implementarii acestuia;

- asigurarea unei bune cooperari cu Comisia Europeana si partenerii economici si
sociali;

- stabilirea si functionarea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurale.

2. Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
Obiective si responsabilitati
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala are ca obiectiv general inrolarea

energiei tuturor actorilor in procesul de dezvoltare rurala si promovarea unui flux eficient
de informatii, schimburi de idei si bune practici si cooperarea dintre actori, grupand toate
organizatiile si institutiile care sunt implicate in dezvoltarea rurala in vederea:

- crearii unei economii agricole si forestiere bazate pe exploatatii care trebuie sa
se angajeze pe calea modernizarii;

- dezvoltarii unei agriculturi care sa favorizeze biodiversitatea si conservarea
mediului;

- imbunatatirii calitatii vietii si dezvoltarii economice in spatiul rural;
- imbunatatirii guvernantei locale in vederea crearii si implementarii strategiilor

de dezvoltare locala.
Pentru infiintarea si functionarea RNDR, vor fi eligibile urmatoarele actiuni:
a) asigurarea si dezvoltarea resurselor umane, precum si acoperirea costurilor

aferente;
b) asigurarea logisticii necesare functionarii retelei;
c) asigurarea cheltuielilor administrative;
d) managementul retelei;
e) alte actiuni legate de implementarea acestei activitati.
Principalele activitati ale RNDR sunt:
- informarea si comunicarea privind programul si masurile de dezvoltare rurala

;
- furnizarea informatiei privind dezvoltarile in spatiile rurale Comunitare si in

alte tari;
- organizarea de intalniri si seminarii la nivel Comunitar pentru cei activ

implicati in dezvoltarea rurala;
- organizarea schimburilor intre actorii dezvoltarii rurale (inclusiv facilitarea

unui schimb de expertiza si sprijinirea implementarii si evaluarii politicii de dezvoltare
rurala);

- implementarea bunelor practici de dezvoltare rurala la nivel comunitar;
- asistenta tehnica pentru cooperare intra-nationala si trans-nationala (pentru

GAL-uri s.a);
- actiuni de promovare a produselor specifice locale (traditionale) certificate

(expozitii, reclame, publicitate etc);
- actiuni de promovare si de incurajare a infiintarii si functionarii administrative
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a grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale
in vigoare;

- actiuni de informare si promovare a activitatilor si serviciilor turistice (ghiduri
turistice, pliante cu obiective turistice etc).

Instrumente folosite de Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
Pe langa instrumentele comune Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala si

Retelei Europene (proiect de baza de date bazat pe folosirea formei de proiecte pilot
comune; elaborarea unei liste cu bune practici; proiect de baza de date transnational; baze
de date experti; baza de date cu GAL-uri; instrument de cooperare transnationala), folosite
in vederea identificarii bunelor practici si a sprijinului pentru cooperare transnationala, vor
fi dezvoltate unele instrumente specifice retelei nationale si anume:

• Informare - Comunicare - Promovare:
> O pagina de web care sa faciliteze:

• legatura cu retelele active la nivel national si ale diferitelor state membre
ale UE;

• comunicarea in cadrul Retelei Europene;
• legaturi cu total acces in ceea ce priveste unele parti ale retelei si acces

numai cu actorii si alti profesionisti ai acesteia;
Canalele paginii de web vor fi prezentate in limbi diferite.

> Informari regulate si ocazionale:
• publicatii tehnice si procedurale;
• evenimente privind intalniri legate de axele prioritare ale PNDR si alte

teme;
• informatii privind organizarea unor grupuri de lucru tematice;
• producerea de informatii tehnice, inclusiv informatii despre programele

rurale de dezvoltare finantate de Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala;

• concentrare pe instrumente, masuri, metode de implementare;
• comisii stiintifice cu scopul diseminarii cunostintelor si cercetarii in

dezvoltarea rurala.
> Mijloace de promovare:  expozitii, reclame, publicitate, ghiduri turistice,

pliante cu obiective turistice, produse specifice locale certificate, procedee si tehnologii noi
etc;

• Schimburi intre actorii rurali:
> Seminarii generale sau tematice;
> Baza de date - contacte si proiecte;
> Privind bunele practici;
> Constituirea unui repertoriu - baza de date;
> Seminarii de difuzare si de sprijinire a formarii - sustinere a dezvoltarii.

• Difuzarea bunelor practici:
> Crearea unei baze de date;
> Organizarea de seminarii cu scopul diseminarii de informatii si sprijin pentru

instruire.
• Sprijinirea cooperarii (nationala si transnationala):

> Sprijin metodologic - editare de ghiduri;
> Sprijin pentru identificarea partenerilor - baze de date, lansarea apelului la formarea

de parteneriate etc;
> Sprijin pentru desfasurarea cooperarilor - zile de consiliere pentru dezvoltarea
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cooperarilor (punere la punct, realizare, evaluare);
> Expertize proactive;
> Reguli de implementare a cooperarilor in diferite state membre;
> Kituri de lansari de cooperare (informatii de baza, metodologie, lista de experti

disponibili si liberi pe teme);
> Intalniri tematice dedicate cooperarii;

II. PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT

Obiectivul general al Programului Operational pentru Pescuit este
promovarea unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern si asigurarea  unui
pescuit durabil, tinand seama in mod echilibrat de aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

AXA PRIORITARA 1 - MASURI DE ADAPTARE A FLOTEI DE PESCUIT
Selectia masurilor

- Masura 1.1 : Incetarea activitatii navelor de pescuit ( casare sau schimbarea
destinatiei)

- Masura 1.3 : Investitii la bordul navelor si selectivitate
- Masura 1.4 : Pescuitul de coasta la scara mica
- Masura 1.5 : Compensatii socio – economice pentru gestionarea flotei

AXA PRIORITARA 2- DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII  ACVACULTURII,
A PESCUITULUI IN APELE INTERIOARE SI DIVERSIFICAREA PRODUSELOR

Principalele obiective ale Axei 2:
- sustinerea dezvoltarii durabile a acvaculturii prin modernizarea si dezvoltarea

potentialului productiv, diversificarea productiei si imbunatatirea resurselor umane
- modernizarea sectorului de pescuit in apele interioare
- cresterea eficientei activitatilor de procesare si marketing in concordanta cu

standardele Uniunii Europene
Selectarea masurilor
- Masura 2.1. – Masuri pentru investitii productive in acvacultura
- Masura 2.2. – Pescuit in apele interioare
- Masura 2.3 – Investitii in procesare si marketing
- Masura 2.4. – Masuri pentru mediul acvatic, in special pentru dezvoltarea

formelor de acvacultura care cuprind masuri de protectie si ameliorare a mediului, resurse
naturale, diversitate genetica si gestionarea peisajului si elementelor traditionale ale
zonelor de acvacultura (Delta Dunarii, zonele montane)

- Masura 2.5. – Masuri de sanatate animala pentru finantarea controlului si
eradicarii bolilor din acvacultura.

Masura 2.1. Masuri pentru investitii productive in acvacultura
Obiective

Aceasta masura va sprijini actiuni de investitii in construirea, extinderea,
echiparea si modernizarea instalatiilor de productie pentru activitatile de acvacultura
traditionala (bazine de pamant) importante pentru pastrarea si dezvoltarea atat a structurii
economice si sociale cat si a mediului. Va contribui de asemenea la diversificarea
productiei catre noi specii si producerea de specii cu perspectiva buna de piata.
Continutul masurii
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Aceasta masura va sustine financiar actiuni pentru:
 Modernizarea si reabilitarea acvaculturi traditionale
 Construirea de noi ferme de dimensiuni micro si mici pentru practicarea

acvaculturii semi-intensive si intensive
 Cresterea productiei la speciile de cultura din zonele montane
 Diversificarea productiilor obtinute din acvacultura

Masura 2.2. Pescuitul in apele interioare
Obiective

Aceasta masura va acoperi investitii pentru constructia, extinderea, echiparea si
modernizarea facilitatilor de pescuit in apele interioare, cu privire la imbunatatirea
sigurantei, a conditiilor de munca, igienei si calitatii produselor, sanatate animala si umana
si reducerea impactului negativ sau sa aiba un impact pozitiv asupra mediului.
Continutul masurii

Aceasta masura va acorda suport financiar pentru:
 Investitii la bordul ambarcatiunii in scopul dezvoltarii sigurantei si

imbunatatirii conditiilor de munca, igiena si calitatea produselor
 Construirea, extinderea, echiparea si modernizarea facilitatilor pentru pescuit

in apele interioare
 Masurarea si / sau introducerea uneltelor de pescuit capabile sa reduca

impactul negativ asupra mediului sau sa aiba efecte benefice asupra mediului.
 Schimbarea destinatiei vaselor de pescuit in apele interioare catre alte

activitati decat pescuitul, in special in Delta Dunarii

Masura 2.3. Industrializarea pestelui si comercializarea
Obiective

Acesta masura va include doua sub-obiective:
 Cresterea capacitatii existente a industriei de procesare prin extinderea

facilitatilor existente sau construirea de noi unitati,
 Imbunatatirea competitivitatii pentru produsele de peste procesate si

comercializate prin investitii in noi tehnologii si noi echipamente.
Continutul masurii

Aceasta masura va finanta investitii ca:
 Echipamente noi si moderne pentru procesarea produselor si sub-

produselor;
 Echipamente capabile sa imbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea

produselor;
 Echipamente pentru imbunatatirea sigurantei si conditiilor de munca;
 Infrastructura si echipamente care vor reduce impactul negativ asupra

mediului (in special prin imbunatatirea folosirii sub-produselor si a reziduurilor);
 Calculatoare si software pentru managementul unitatilor de procesare si

comercializare.

AXA PRIORITARA 3 - STIMULAREA MASURILOR DE INTERES COLECTIV
Principalele obiective ale Axei 3:
 intarirea infrastructurii pentru a obtine pe termen lung o industrie de

pescuit competitiva;
 intarirea capacitatii institutionale;



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

123

 sprijinirea actiunilor comune pentru dezvoltarea intr-o maniera durabila
a activitatilor de acvacultura si pescuit.

Selectarea masurilor
- Masura 3.1 : Actiuni colective
Masura 3.2 : Dezvoltarea si protejarea florei acvatice si faunei, va fi de

asemenea folosita.
- Masura 3.3 : Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
- Masura 3.4 : Diversificarea produselor si campanii de promovare
- Masura 3.5 : Proiecte pilot

Masura 3.1. Actiuni colective va avea 2 submasuri:
Submasura 3.1-1. Actiuni colective - Dezvoltarea de noi piete

Obiective
Principalele obiective ale acestei masuri vor fi crearea unui mediu competitiv in

sectorul pietei de peste prin intarirea capacitatii institutionale de control si prin actiuni
colective pentru dezvoltarea durabila a pietei de peste.

Aceasta masura va contribui la intarirea infrastructurilor colective dedicate
marketingului si procesarii, inclusiv sistemele informationale.

De asemenea va contribui la imbunatatirea conditiilor de lucru, si va adapta
planurile colective de procesare si marketing la constrangerile de mediu.

Continutul masurii
Actiunile principale ce vor fi finantate sunt urmatoarele:
1. Investitii privind echipamente si infrastructuri pentru comercializarea in cele

mai bune conditii a pestelui provenit atat din pescuit cat si din acvacultura (ex. spatii de
licitatie, piete en-gross, spatii pentru depozitare si refrigerare a pestelui, spatii pentru
depozitare si tratamentul deseurilor, etc.)

2. Implementarea sistemului informational (ex. sisteme IT de licitatie, conexiuni
IT intre punctele de debarcare si spatiile de licitatie, colectarea datelor referitoare la
productie si marketing, sistem de estimare a debarcarilor, introducerea jurnalului de bord
electronic, analiza si diseminare (“observatorul pietei”), acces la retelele informatice
internationale etc.)

3. Instruirea grupurilor de producatori in scopul imbunatatirii aptitudinilor
profesionale (ex. persoanele care vor lucra la bursa, angajati, persoane implicate in
sectorul de procesare, marketing etc.)

Submasura 3.1 – 2. Actiuni colective: pescuit si acvacultura

Obiective
Principalul obiectiv al aceste masuri este dezvoltarea actiunilor colective de

interes comun cu doua sub-obiective:
 sprijinirea actiunilor comune in vederea dezvoltarii durabile a pescuitului si

acvaculturii;
 sprijinirea potentialului uman prin proiecte care vizeaza intarirea capacitatii

institutionale.
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Continutul masurii
Principalele actiuni care vor fi finantate sunt:
1. Actiuni comune pentru instituirea unor modalitati de productie si exploatare

durabila in domeniul pescuitului si acvaculturii.
1.1. Actiuni colective pentru pescuitul durabil:
- management imbunatatit in zonele de pescuit in scopul conservarii

resurselor (ex. limitari locale referitoare la timp sau numar de nave si ambarcatiuni de
pescuit, controlul efortului de pescuit, managementul cotelor);

- utilizarea metodelor de pescuit inovatoare (ex. scule de pescuit selective) in
scopul reducerii efortului de pescuit, a capturilor accidentale si a pierderilor;

- planuri inovatoare pentru zona de lucru de la bordul navelor si
ambarcatiunilor de pescuit si manuale de buna practica pentru pescari in scopul de a
imbunatati conditiile de lucru si siguranta si pentru a mentine atractivitatea acestei meserii.

1.2. Actiuni colective pentru acvacultura durabila:
- dezvoltarea, restructurarea sau imbunatatirea zonelor cu acvacultura:

protectia zonelor cu acvacultura marina prin recifi artificiali, imbunatatirea retelelor de
distributie a apei pentru acvacultura in apele salmastre (lagunele litorale), statii de
pompare colective, instalatii colective pentru tratamentul apelor uzate etc.;

- sprijinirea actiunilor vizand ameliorarea calitatii si cresterii valorii adaugate a
produselor din peste, eco-etichetarea si certificarea;

- investitii colective pentru echipamente de productie si infrastructura.
2. Intarirea capacitatii institutionale:
- cresterea capacitatii de control a autoritatilor statului si cresterea gradului de

pregatire a personalului cu atributii de control si inspectie;
- intarirea colaborarii intre diferitele autoritati ale statului cu atributii de control;

Masura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
Obiectiv

Obiectivul acestei masuri este de a imbunatati infrastructura din sectorul
pescaresc.
Continutul masurii

Imbunatatirea serviciilor oferite pescarilor va include facilitati pentru
aprovizionarea cu gheata, combustibil si apa, facilitati pentru intretinerea si repararea
navelor si ambarcatiunilor, ca si a echipamentului de pescuit, si de asemenea construirea
sau modernizarea danelor pentru imbarcarea sau debarcarea produselor.

Principalele actiuni care vor fi finantate sunt urmatoarele:
1. Construirea unui port pescaresc in cadrul unui port existent. Aceasta actiune

va include:
1.1. Extinderea si modernizarea danelor specifice pentru navele si

ambarcatiunile de pescuit;
1.2. Construirea de facilitati pentru aprovizionarea cu combustibil, gheata si

apa;
1.3. Construirea de facilitati pentru debarcare, procesare si stocarea produselor

pescaresti (in legatura cu spatiile de licitatie care vor fi implementate (vezi masura 3.1-1);
1.4. Asigurarea de facilitati si echipamente pentru intretinerea si repararea

navelor si ambarcatiunilor de pescuit
1.5. Construirea de facilitati pentru stocarea si tratamentul deseurilor;
2. Investitii legate de siguranta pentru construirea sau modernizarea

adaposturilor pentru pescuitul pe scara mica:
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2.1. Construirea, modernizarea si extinderea facilitatilor de debarcare,
imbunatatirea sigurantei in timpul debarcarii sau incarcarii;

2.2. Construirea de facilitati pentru aprovizionarea cu combustibil, gheata si
apa;

2.3. Construirea de facilitati de stocare la rece;
2.4. Construirea de locatii pentru stocarea si tratamentul deseurilor si a

resturilor provenite de la procesare.

Masura 3.4. Diversificarea produselor si campanii de promovare
Obiective

Principalele obiective ale acestei masuri vor fi crearea unui mediu noi in
sectorul pietei de peste prin actiuni colective pentru activitati durabile de comercializare a
pestelui si dezvoltarea de noi piete.

Aceste obiective vor include 2 sub-obiective:
Imbunatatirea infrastructurii si a sistemelor dedicate marketingului si procesarii,

inclusiv sistemele informationale;
Dezvoltarea de noi piete: promovarea si imbunatatirea calitatii produselor,

cresterea ofertei de produse
Continutul masurii

Actiunile principale ce vor fi finantate sunt urmatoarele:
 Studii de piata (ex. monitorizarea cosului zilnic al consumatorilor, studii de

imagine si perceptie, identificarea tendintelor noi de consum etc.)
 Campanii de promovare a consumului de peste din productia interna si de

imbunatatire a imaginii produselor pescaresti si a sectorului in general
 Exploatarea speciilor a caror potential nu a fost bine valorificat, specii fara

valoare comerciala sau cu valoare comerciala scazuta a caror valoare comerciala creste
prin procesare, campanii de promovare a unor astfel de produse noi;

 Implementarea politicii de calitate pentru produsele provenite din pescuit si
acvacultura (ex. standarde de calitate, reglementari sanitare, sistem computerizat de
urmarire a trasabilitatii, manuale de proceduri pentru manevrare si procesare etc.)

 Dezvoltarea, recunoasterea si promovarea produselor obtinute prin metode
cu impact scazut asupra mediului

 Recunoasterea si promovarea schemelor de calitate geografica conform
prevederilor Regulamentului (CE) nr.2081/1992 (desemnarea originii, indicatii geografice)

FEP va sprijini financiar investitii cum ar fi:
- computere si software pentru managementul intreprinderilor colective de

marketing;
- instruire de grup (ex. seminarii, vizite de studii etc.);
- studii de piata;
- campanii de promovare.

Masura 3.5. Proiecte pilot
Continutul masurii

FEP va acorda sprijin pentru 4 tipuri mari de proiecte, de importanta nationala
sau locala:

- tehnologii inovatoare, pentru care se va testa, in conditiile actuale existente
in sector, viabilitatea tehnica sau economica in scopul obtinerii si diseminarii cunostintelor
tehnice sau economice ale tehnologiei testate;
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- testari efectuate in cadrul planurilor de management si a planurilor de
alocare a efortului de pescuit, incluzand, daca este necesar, stabilirea unor zone interzise
pescuitului, in scopul de a evalua consecintele biologice si financiare, si restocarea
experimentala;

- dezvoltarea si testarea metodelor de imbunatatire a selectivitatii sculelor,
reducerea capturilor accidentale, ignorarea sau impactul asupra mediului, in particular pe
fundul marii;

- testarea tipurilor alternative de tehnici de management al pescuitului.

AXA PRIORITARA 4 - DEZVOLTAREA DURABILA A ZONELOR
PESCARESTI
Obiectivul  general al axei il reprezinta Dezvoltarea durabila si cresterea calitatii
vietii in zonele pescaresti

Masura 4.1. Dezvoltarea durabila a  zonelor pescaresti
Prin aceasta masura se pot realiza, pentru zonele selectate toate actiunile

eligibile prevazute in articolul 44 din R (CE) 1198/2006 , precum si actiuni eligibile
ale celorlalte axe, cu exceptia incetarii  temporare si permanente ale activitatilor de
pescuit pentru vasele pescaresti, respectandu-se conditiile specifice impuse pentru
acele masuri.

AXA PRIORITARA 5 – CRESTERA EFICIENTEI ADMINISTRATIEI
Masura 5.1. Asistenta tehnica
Masura 5.1 se refera la furnizarea de servicii de asistenta tehnica si  poate

finanta masuri de pregatire, de supraveghere, de sustinere administrativa si tehnica, de
evaluare si audit necesare punerii in practica a prezentului regulament.

Aceasta masura contine:
a) evaluari, expertize, statistici si studii, in special cele cu caracter general in

functionarea F.E.P. ;
b) masuri vizand partenerii, beneficiarii interventiei F.E.P. si publicul larg,

continand masurile de informare;
c) masurile de transmitere a informatiei, de punere in aplicare, de sensibilizare,

de promovare a cooperarii si a schimbului de experienta in cadrul Comunitatii;
d) punerea in practica, exploatarea si interconexiunea sistemelor informatizate

de gestionare, de supravietuire, de inspectie si de evaluare;
e) imbunatatirea metodelor de evaluare si de schimb de informatii intre

utilizatorii de formare asupra practicilor in materie;
f) constituirea la nivel transnational si comunitar de formare a retelelor de actori

de dezvoltare durabila a zonelor de pescuit vizand favorizarea schimburilor de experienta
si a bunelor practici, de stimulare si de punere in practica a cooperarii transregionale si
transnationale odata cu difuzarea informatiei.
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III. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL “CRESTEREA
COMPETITIVITATII ECONOMICE” (POS-CCE)

POS CCE raspunde pe de o parte primei prioritati a PND 2007 - 2013:
„Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere" si pe
de alta parte prioritatii a doua a CNSR, respectiv „Cresterea competitivitatii economice pe
termen lung", contribuind in acelasi timp la implementarea tuturor celorlalte prioritati tematice
ale CNSR.

Au fost identificate in POS CCE urmatoarele axe prioritare:

Axa prioritara 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de
productie

Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru
competitivitate

Axa prioritara 3: Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru
sectorul public si privat

Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei
aprovizionarii in contextul combaterii schimbarii
climatice

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica

AXA PRIORITARA 1 - UN SISTEM DE PRODUCTIE INOVATIV SI
ECOEFICIENT

Domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea
pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM
Activitati eligibile

a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
tangibile si intangibile (pentru intreprinderi mari, mici si mijlocii):

- Crearea unui nou amplasament de productie (unitate de productie/instalatie) pentru
extinderea capacitatii de productie, inclusiv transferul unei instalatii de productie
existente ca urmare a unui act administrativ (exceptie delocalizarea unei capacitati
de productie din alt stat membru UE);

- Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie;
- Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse;
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie a unui

amplasament existent (ex: modernizare instalatii, echipament si instalatii inalt
tehnologizate, automatizarea a procesului de fabricatie, introducerea de noi
tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea
deseurilor, tratarea apelor reziduale, reducerea emisiilor din atmosfera se
finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior;

- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how
sau solutii tehnice nebrevetate;

- Instruire specializata, strict legata de activitatile de investitii specificate mai
sus

b). Sprijin pentru implementarea standardelor internationale:
- Implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii (ex. ISO 9001),
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management integrat, alte scheme de certificare;
- Implementarea si certificarea sistemelor de management al mediului (ISO 14001)

sau certificarea voluntara de mediu (EMAS);
- Etichetarea ecologica a produselor si serviciilor;
- Crearea si modernizarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
- Acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
- Pregatirea personalului strict legata de activitatile precizate mai sus.

c). Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare:
- Elaborare de studii de piata si activitati de promovare;
- Participarea la targuri internationale, expozitii si misiuni economice;
- Achizitia de servicii de consultanta specializata.

Domeniul major de interventie 1.2 – Accesul IMM la finantare
Activitati eligibile

Activitatile eligibile sunt definite prin Acordul de finantare incheiat intre Guvernul
Romaniei reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor si Fondul European de
Investitii.

a) Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare
- Activitati legate de contra - garantarea creditelor
- Activitati legate de infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale/regionale de

garantare
b) Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc
- Activitati legate infiintarea de firme de capital de risc
Si alte activitati derulate in baza acordului mentionat atat de fondul Jeremie

(Jeremie Holding Fund) cat si de intermediarii financiari.

Domeniul major de interventie 1.3 - Dezvoltarea durabila a
antreprenoriatului
Activitati eligibile

Activitatile eligibile in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt
urmatoarele:

a) Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si
international

- Elaborarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize financiare, proiecte
pentru dezvoltarea parteneriatelor in vederea infiintarii/dezvoltarii unei SSA;

- Achizitionarea de teren;
- Construirea/ modernizare/ extinderea de cladiri, exclusiv pentru activitati de

productie, servicii;
- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza;
- Managementul SSA (maxim 3 ani dupa inceperea operatiunilor);
- Alte activitati necesare crearii/dezvoltarii SSA.

Pentru intreprinderile gazduite:
- Achizitionarea de echipamente, instalatii tehnologice, utilaje;
- Achizitionarea de software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice

nebrevetate;
- Achizitionarea de servicii de consultanta si instruire specializata, strict legata de

activitatile de investitii specificate mai sus;
- Achizitionarea de servicii de consultanta de afaceri si de promovare a afacerilor;
- Achizitionarea de servicii.
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b) Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Se va acorda sprijin pentru IMM in vederea achizitionarii de servicii de

consultanta in domeniile:
- dezvoltarea de strategii bazate pe solutii inovative pentru crearea de noi

produse/servicii;
- studii de fezabilitate si pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor eco-

eficiente, tehnologii si produse competitive;
- management, marketing si activitati de promovare;
- consultanta financiara;
- inovare si drepturi de proprietate intelectuala;
- tehnologia informatiei si e-business;
- managementul resurselor umane;
- transferul afacerii.

c) Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere
- Elaborarea de studii pentru identificarea companiilor membre, evaluarea viabilitatii

si beneficiilor, in vederea crearii si dezvoltarii clusterului/lantului de furnizori;
- Achizitionarea de echipamente de logistica necesare pentru functionarea clusterului

(bunuri tangibile si intangibile pentru functionarea clusterului exclusiv teren si
mijloace de transport);

- Servicii de consultanta angajate inainte sau dupa constituirea clusterului;
- Activitati pentru promovarea clusterului sau a firmelor membre sau clientilor;
- Studii pentru cercetari de piata sectoriale sau regionale;
- Alte activitati pentru firmele membre sau clienti (intalniri de lucru, seminarii pentru

membri sau potentiali membri, clienti).

AXA PRIORITARA 2: - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN
CERCETARE - DEZVOLTARE SI INOVARE

Domeniul major de interventie 2.1. - Cercetarea in parteneriat intre
universitati/institute de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate
aplicabile in economie
Operatiuni orientative

Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/
institutii de cercetare si intreprinderi

Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini activitatile de C-D realizate in
colaborare intre intreprinderi si universitati/institutii de C-D, care vor genera rezultate de
interes economic si care vor stimula procesul de transferare a rezultatelor din cercetare in
mediul economic. Proiectul trebuie sa genereze un transfer tehnologic: obtinerea unui
brevet si vanzarea acestuia, crearea unui spin-off intern sau obtinerea unui rezultat care
sa fie implementat in productie printr-un proiect de inovare eligibil pentru sprijin prin
domeniul de interventie 3.

Proiectele se vor adresa urmatoarelor cinci arii tematice prioritare: sanatate;
agricultura, securitate si siguranta alimentara; energie; mediu; materiale, produse si
procese inovative.

Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa
specialisti din strainatate

Aceasta operatiune urmareste crearea de nuclee de competenta stiintifica
si/sau tehnologica de inalt nivel, la standarde europene, in cadrul unui institut C-D, al unei
universitati sau al unei intreprinderi gazda, prin atragerea de specialisti din strainatate, de
orice nationalitate, cu competenta recunoscuta.
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Activitatile eligibile
- activitati pentru realizarea documentatiilor pregatitoare nefinantate public anterior –

plan de afaceri, studiu de piata, etc (pentru organizatii de cercetare1)
- activitati de cercetare industriala/aplicativa;
- activitati de dezvoltare precompetitiva /experimentala;
- diseminarea rezultatelor (pentru organizatii de cercetare);
- protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru organizatii de cercetare si

IMM-uri2);
- transfer tehnologic (pentru organizatii de cercetare):

o vanzarea de licente si brevete,
o dezvoltare de spin-off de natura interna;
- management de proiect (pentru organizatii de cercetare).

Domeniul major de interventie 2.2 - Investitii in infrastructura de CDI si
dezvoltarea capacitatii administrative
Operatiuni orientative

Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea infrastructurii de C-D a universitatilor si
institutelor de C-D publice prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de
noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute de cercetare) si sprijinirea construirii
infrastructurilor de cercetare pan-europene in Romania (prioritati ale UE finantate in
comun prin PC7 , FEDR, si alte fonduri). Operatiunea va fi concentrata pe cinci arii
tematice prioritare: Sanatate; Agricultura, siguranta si securitate alimentara; Energie;
Mediu; Materiale, produse si procese inovative.

Categorii de proiecte sprijinite:
- proiecte mici de modernizare, intelegandu-se prin aceasta modernizarea

unei infrastructuri existente (laborator/laboratoare) prin achizitionarea  de  noi  instrumente
si  echipamente,  reamenajarea locatiilor de cercetare in vederea unei bune functionari a
noilor echipamente;

- proiecte mari pentru crearea de noi centre de cercetare, institute si
laboratoare in cadrul organizatiilor publice de cercetare existente, care isi extind aria de
activitate sau deschid noi directii de cercetare.

Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
Operatiunea sprijina crearea unor structuri tip cluster inovativ care sa grupeze

intreprinderi inovative, centre de instruire, institutii ale administratiei locale, banci, etc in
jurul unor universitati si institutii de cercetare puternice in domenii cu potential economic.

In cadrul acestor grupari se vor dezvolta activitati indreptate spre aceeasi piata
finala (prin utilizarea in comun a facilitatilor, inclusiv de C-D, prin activitatea de C-D, prin
schimb de cunostinte si expertiza, prin transfer tehnologic si inovare, prin diseminarea de
informatii) pe baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung, comune pentru toti
partenerii. Pentru reprezentarea si operarea polului, trebuie stabilita o entitate cu
personalitate juridica, fie ea intreprindere sau ONG (fundatie, asociatie).

1 Organizatia de cercetare este definita in Cadrul Comunitar de ajutor de stat de CDI (2006/C323/01)
2 IMM-urile sunt intreprinderi definite conform Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
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Operatiunea sprijina in principal dezvoltarea unor facilitati comune si animarea
polului, in timp ce activitatile de cercetare ale polului si investitiile individuale in
infrastructura de cercetare pot fi sprijinite de alte operatiuni din cadrul acestei Axe
Prioritare. Prin facilitati comune se intelege:

- facilitati pentru centru de perfectionare si cercetare;
- infrastructuri de cercetare cu acces deschis pentru toti membrii polului: laborator,

facilitate de testare;
- infrastructuri de retele de banda larga.

Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel
national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

Aceasta operatiune urmareste:
- cresterea implicarii cercetatorilor romani in retele internationale de cercetare foarte

specializate de tip GRID, cu implicatii importante in dezvoltarea viitoare a stiintei si
tehnologiei;

- cresterea capacitatii retelei de cercetare si educatie ROEDUNET, spre a se apropia
de standardele retelei GEANT.

Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative
Aceasta operatiune isi propune imbunatatirea performantelor administrative si

de management ale universitatilor si institutiilor de C-D publice. Operatiunea va identifica
mai intai prin activitati de evaluare regulate in baza HG nr 551/2007. institutiile relevante
care necesita sprijin public in vederea imbunatatirii capacitatii administrative si va finanta:
intarirea capacitatii de management institutional si de proiect, accesul la baze de date si
publicatii, valorizarea rezultatelor din cercetare, accesul la instrumentele financiare etc.
Activitatile eligibile:

Operatiunea  1:  Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

√ activitati pentru realizarea infrastructurii:
- realizare studiu de fezabilitate;
- realizare proiect tehnic;
- organizare licitatii publice;
- modernizarea cladirilor/spatiilor C-D;
- constructie/extindere cladiri (institute/centre/laboratoare C-D) - numai pentru

proiecte mari;
- achizitionarea de aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare (inclusiv

hardware si software pentru C-D);
- instalarea si punerea in functiune a infrastructurii;

√ activitati pentru intarirea capacitatii administrative:
- consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional,
- consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare,
- consultanta privind accesul la instrumente financiare,
- activitati de imagine si promovare,
- accesul la baze de date si publicatii;

- achizitia de bunuri IT tangibile/intangibile pentru imbunatatirea gestionarii
institutiei (echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de
gestionare a informatiei);

√ management de proiect.
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Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
√ activitati pentru realizarea infrastructurii (facilitati comune: centre de

perfectionare si cercetare; infrastructuri de cercetare cu acces deschis pentru membrii
polului: laborator, facilitate de testare; infrastructuri de retele de banda larga);

√ activitati pentru animarea polului:
- marketing in recrutarea noilor companii care iau parte la pol;
- managementul facilitatilor comune cu acces deschis ale polului;
- organizarea de programe de perfectionare, workshop-uri si conferinte pentru

schimbul de cunostinte si realizarea legaturilor intre membrii polului.
Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel

national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)
√ activitati pentru conectarea la retele GRID:

- achizitia de echipamente IT si echipamente conexe;
- achizitia de licente software;
- modernizare spatiilor C-D pentru asigurarea conditiilor necesare functionarii optime

a echipamentelor (climatizare, instalatii, etc);
- realizarea de aplicatii software pentru integrarea in reteaua GRID;

√ activitati pentru upgradarea retelei RoEduNet:
- achizitia de echipamente IT si echipamente conexe;
- achizitia de licente software;

√ management de proiect.
Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative
√ activitati pentru intarirea capacitatii administrative:

- consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional,
- consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare,
- consultanta privind accesul la instrumente financiare,
- activitati de imagine si promovare,
- accesul la baze de date si publicatii;
- achizitia de bunuri IT tangibile/intangibile pentru imbunatatirea gestionarii institutiei

(echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de gestionare a
informatiei).

√ management de proiect.

Domeniul major de interventie 2.3. – Accesul intreprinderilor la activitati
de cercetare-dezvoltare si inovare
Operatiuni orientative

Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
Aceasta operatiune are ca obiectiv sprijinirea crearii spin-off-urilor si dezvoltarii

start-up-urilor inovative (bazate pe transferul rezultatelor CD obtinute in universitati sau
institute) in vederea realizarii de produse si servicii noi. Intreprinderile asistate vor fi atent
selectionate pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri. Solicitantii trebuie sa
demonstreze ca au dreptul sa utilizeze un rezultat obtinut din activitatea de cercetare
(know-how, prototip, drept de proprietate industriala) sau o idee brevetata pe care sa
lanseze pe piata.

Operatiunea este complementara cu POS Dezvoltarea resurselor umane, axa
prioritara “Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor” care promoveaza
programe de perfectionare pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de
management, ca si asistenta in serviciile de initiere a noilor afaceri.
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Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu
crearea de noi locuri de munca pentru CD

Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini dezvoltarea capacitatii de
cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe
piata; de asemenea se urmareste crearea de noi locuri de munca in activitatea de C-D.

Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor
Prin aceasta operatiune se vor sprijini intreprinderile inovative care transfera

rezultatele activitatilor de C-D in produse, tehnologii si servicii, noi sau imbunatatite. Vor fi
sprijinite intreprinderile care vor realiza proiecte de inovare tehnologica, intreprinderile
tinere inovative si intreprinderile care dezvolta un proiect de inovare de proces sau inovare
organizationala. Intreprinderile tinere inovative cu o vechime de cel mult 6 ani vor fi tratate
in concordanta cu specificatiile cadrului comunitar pentru ajutorul de stat privind ajutorul de
stat de CDI. Rezultatele cele mai promitatoare obtinute din proiectele finantate in cadrul
domeniului de interventie 1 pot fi transferate in productie cu sprijinul acestei operatiuni.

Activitatile eligibile
Operatiunea 1:

- dezvoltare spin-off independent (infiintarea si inregistrarea spin-off-urilor);
- activitati de cercetare-dezvoltare;
- achizitia de servicii de consultanta pentru inovare si servicii suport pentru inovare;
- achizitia de bunuri intangibile, utilaje si echipamente strict necesare pentru

introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.
Operatiunea 2:
activitati pentru realizarea infrastructurii (investitii initiale):

- realizare studiu de fezabilitate;
- realizare proiect tehnic;
- organizare licitatii publice;
- modernizarea cladirilor/spatiilor C-D;
- constructie/extindere cladiri (institute/centre/laboratoare C-D) – numai pentru

proiecte mari;
- achizitionarea de aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare (inclusiv

hardware si software pentru C-D);
- instalarea si punerea in functiune a infrastructurii.

Operatiunea 3:
Proiect tehnologic inovativ:

- activitati de cercetare industriala/aplicativa;
- activitati de dezvoltare precompetitiva /experimentala;
- achizitia de servicii de consultanta pentru inovare si servicii suport pentru inovare

(pentru IMM-uri);
- protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru IMM-uri);
- activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii (investitii initiale):

- achizitionarea de bunuri intangibile (know-how, brevete, licente, etc.),
- achizitia de utilaje si echipamente strict necesare pentru introducerea

rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de
productie.

Proiect de inovare de proces si organizationala in servicii:
- activitati de inovare de proces si organizationala.
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Proiect pentru intreprinderi inovative tinere:
- activitati de cercetare-dezvoltare;
- activitati de inovare organizationale, financiare si comerciale.

Intreprinderile implicate in aceste proiecte pot aplica pentru asistenta in
procesul de perfectionare prin POS Dezvoltarea resurselor umane, axa prioritara
“Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor” care promoveaza programe
de perfectionare pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de management, ca si
servicii de consultanta si asistenta pentru initierea noilor afaceri.

AXA PRIORITARA 3 – TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI
COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC

Domeniul Major de Interventie 3.1– Sustinerea utilizarii tehnologiei
informatiei

Activitati eligibile

Operatiunea 1
- Conectarea la Internet prin conexiuni broadband
- Achizitionarea unui calculator si monitor/laptop pentru fiecare punct de lucru si/sau

echipamente si servicii conexe necesare pentru o retea de maximum 10
calculatoare

- Achizitionarea unui server si a soft-ului de operare necesar
- Achizitionarea unei imprimante (A4/A3), scanner si a unei web-cam pentru video-

conferinte pentru fiecare punct de lucru (max.10)
- Achizitionarea licentelor software necesare operarii calculatoarelor/laptop-urilor si

pachetul office
- Realizarea unui website, achizitionarea domeniului pentru acest website
- Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica

Operatiunea 2
- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si

implementarea proiectului
- Realizarea retelei de broadband
- Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare construirii si operarii

infrastructurii de comunicatii electronice de broadband
- Conectarea retelei locale la retelele existente
- Achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului
- Realizarea de PAPI utilizand conexiuni broadband
- Instruirea personalului care administreaza PAPI
- Protectia Security & Risk

Operatiunea 3
- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si

implementarea proiectului
- Realizarea retelei de broadband
- Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare construirii si operarii

infrastructurii de comunicatii electronice de broadband
- Conectarea retelei locale la retelele existente
- Achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului
- Realizarea de PAPI utilizand conexiuni broadband
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- Instruirea personalului care administreaza PAPI
- Protectia Security & Risk

Operatiunea 4
- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si

implementarea proiectului
- Asigurarea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

Achizitionarea unui numar limitat de calculatoare, imprimante, servere pentru fiecare
scoala.

- Achizitionarea licentelor software necesare pentru implementarea
proiectului

- Construirea retelei locale pentru laboratorul IT

Categorii de cheltuieli eligibile
Operatiunea 1:
- Cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului
- Cheltuieli pentru achizitia de instalatii, utilaje si echipamente
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a

obiectelor de inventar
- Cheltuieli pentru achizitia de aplicatii informatice, licente, brevete, marci,

know-how
- Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate
- Cheltuieli generale de administratie
Operatiunea 2:
- Cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului
- Cheltuieli pentru proiectare
- Cheltuieli pentru consultanta si studii
- Cheltuieli pentru constructii si instalatii
- Cheltuieli pentru achizitia de instalatii, utilaje si echipamente
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a

obiectelor de inventar
- Cheltuieli pentru achizitia de aplicatii informatice, licente, brevete, marci,

know-how
- Cheltuieli pentru organizarea de santier
- Cheltuieli pentru plata comisioanelor, taxelor si cotelor legale
- Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate
- Cheltuieli cu tiparirea, multiplicarea si distributia de materiale
- Cheltuieli cu materiale consumabile
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifica
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind actiunile de formare, cu

exceptia celor furnizate in cadrul proiectelor de formare specifica
- Cheltuieli generale de administratie
- Cheltuieli aferente managementului de proiect
- Cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectele de infrastructura
Operatiunea 3:
- Cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului
- Cheltuieli pentru consultanta si studii
- Cheltuieli pentru constructii si instalatii
- Cheltuieli pentru achizitia de instalatii, utilaje si echipamente
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- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a
obiectelor de inventar

- Cheltuieli pentru achizitia de aplicatii informatice, licente, brevete, marci,
know-how

- Cheltuieli cu materiale consumabile
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifica
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind actiunile de formare, cu

exceptia celor furnizate in cadrul proiectelor de formare specifica
- Cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectele de infrastructura
Operatiunea 4:
- Cheltuieli pentru asigurarea de utilitati necesare obiectivului
- Cheltuieli pentru proiectare
- Cheltuieli pentru consultanta si studii
- Cheltuieli pentru constructii si instalatii
- Cheltuieli pentru achizitia de instalatii, utilaje si echipamente
- Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a

obiectelor de inventar
- Cheltuieli pentru achizitia de aplicatii informatice, licente, brevete, marci,

know-how
- Cheltuieli pentru organizarea de santier
- Cheltuieli pentru plata comisioanelor, taxelor si cotelor legale
- Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate
- Cheltuieli cu tiparirea, multiplicarea si distributia de materiale
- Cheltuieli cu materiale consumabile
- Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifica
- Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind actiunile de formare, cu

exceptia celor furnizate in cadrul proiectelor de formare specifica
- Cheltuieli generale de administratie
- Cheltuieli aferente managementului de proiect
- Cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectele de infrastructura

Domeniul Major de Interventie 3.2 – Dezvoltarea si cresterea eficientei
serviciilor publice electronice moderne
Descriere

e-guvernare
In Romania competitivitatea economica va fi determinata si de dezvoltarea

serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice. Acest lucru inseamna sprijin pentru
implementarea diferitelor aplicatii, care vor fi folosite de diversi utilizatori, in special de cei
din mediul de afaceri.

e-learning
Noi abilitati – tehnice, intelectuale si sociale – devin esentiale pentru a trai, a

munci si a participa activ intr-o societate bazata pe cunoastere. Cetateanul noii societati
trebuie sa posede un bagaj de abilitati de baza - limbi straine, spirit antreprenorial etc. - pe
care sa le dobandeasca printr-un proces de perfectionare continua, pe tot parcursul vietii
astfel incat sa dovedeasca flexibilitate pe piata muncii.

e- sanatate
Dezvoltarea serviciilor electronice de sanatate imbunatateste accesul la servicii

medicale si impulsioneaza cresterea calitatii si eficientei serviciilor oferite. E-sanatatea
descrie aplicarea TIC intr-o arie larga de procese ce afecteaza sectorul sanatatii publice si



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

137

include nu doar aplicatii bazate pe web ci mai ales instrumente, produse, sisteme si
servicii ce se adreseaza pe de o parte autoritatilor sanitare si personalului specializat si pe
de alta parte pacientilor si cetatenilor.

Actiunile in domeniul e-sanatatii vor viza, fara a fi insa limitate la acestea,
identificarea si mobilitatea pacientilor, asigurarea interoperabilitatii pentru datele medicale,
implementarea fiselor, registrelor si retetelor electronice, suport in activitatea de
management a institutiilor sanitare, schimbul de informatii intre specialisti aflati in diverse
locatii.

Operatiuni orientative
Operatiunea 1
Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare3 si asigurarea conexiunii la

broadband, acolo unde este necesar;
Operatiunea 2
Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor

informatice;
Operatiunea 3
Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning;
Operatiunea 4
Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la

broadband, acolo unde este necesar;

Activitati eligibile
Operatiunea 1
- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si

implementarea proiectului
- Conectarea la internet in banda larga (acolo unde nu exista si este necesara

pentru implementarea proiectului)
- Achizitionarea de licente pentru software – ul necesar pentru implementarea

proiectului
- Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica
- Configurarea infrastructurii software si hardware
- Construirea retelei hardware necesare pentru implementarea proiectului
- Implementarea tuturor produselor software achizitionate si integrarea

aplicatiilor (pentru proiectele integrate)
- Configurarea si implementarea bazelor de date
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate
Operatiunea 2
- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si

implementarea proiectului
- Conectarea la internet in banda larga (acolo unde nu exista si este necesara

pentru implementarea proiectului)
- Achizitionarea de licente pentru software - ul necesar pentru implementarea

proiectului
- Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica
- Configurarea infrastructurii software si hardware

3 inclusiv servicii de e-administratie, conform Legii 161/2003
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- Construirea retelei hardware necesare pentru implementarea proiectului
- Implementarea tuturor produselor software achizitionate si integrarea

aplicatiilor (pentru - proiectele integrate)
- Configurarea si implementarea bazelor de date
- Interoperarea sistemelor informatice existente
- Realizarea unui website/portal,  achizitionarea domeniului pentru acest

website
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate
Operatiunea 3
> Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si

implementarea proiectului
> Conectarea la internet in banda larga (acolo unde nu exista si este necesara

pentru implementarea proiectului)
> Achizitionarea de licente pentru software-ul necesar pentru implementarea

proiectului
> Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica
> Configurarea infrastructurii software si hardware
> Construirea retelei hardware necesare pentru implementarea proiectului
> Implementarea tuturor produselor software achizitionate si integrarea

aplicatiilor (pentru proiectele integrate)
> Dezvoltarea continutului initial necesar pentru implementarea proiectului
> Configurarea si implementarea bazelor de date
> Realizarea unui website/portal,  achizitionarea domeniului pentru acest

website
> Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate
Operatiunea 4

- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea, configurarea si
implementarea proiectului

- Conectarea la internet in banda larga (acolo unde nu exista si este necesara pentru
implementarea proiectului)

- Achizitionarea de licente pentru software - ul necesar pentru implementarea proiectului
- Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica
- Configurarea infrastructurii software si hardware
- Construirea retelei hardware necesare pentru implementarea proiectului
- Implementarea tuturor produselor software achizitionate si integrarea aplicatiilor

(pentru proiectele integrate)
- Configurarea si implementarea bazelor de date
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate

Domeniul Major de Interventie 3.3 – Dezvoltarea e-economiei
Operatiuni orientative

Operatiunile acestui domeniu major de interventie constau in sprijinirea
aplicatiilor de afaceri, dupa cum urmeaza:

Operatiunea 1
Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor

aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
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• Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning).
• Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer

Relationship Management).
• Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea

managementului ciclului de viata al produselor.
• Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional

(business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul
afacerii.

Operatiunea 2
Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii

electronice pentru afaceri
Implementarea de sisteme informatice de comert electronic.
- Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;
- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice

securizate;
- Implementarea de sisteme informatice de e-payment;
- Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM;
- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea

activitatii companiei (B2B, B2C).

Activitati eligibile
- Servicii de consultanta
- Achizitionarea hard-ului si a licentelor pentru software-ul necesar derularii

proiectului
- Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica
- Asigurarea si configurarea infrastructurii hardware si a software-ului
- Implementarea tuturor produselor software achizitionate si integrarea

aplicatiilor (pentru proiectele integrate)
- Dezvoltarea continutului initial necesar pentru implementarea proiectului
- Configurarea si implementarea bazelor de date (acolo unde e necesar)
- Realizarea unui website, achizitionarea domeniului pentru acest website

(Operatiunea 2)
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate

AXA PRIORITARA 4 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A
SECURITATII FURNIZARII IN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBARILOR
CLIMATICE

Domeniul major de interventie 4.1 - Energie eficienta si durabila
(imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din
punct de vedere al mediului)
Activitati eligibile

Operatiunea a: Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru
intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii
eficientei energetice:

- investitii in instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

140

scopul obtinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic
(compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme
de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, echipamente de
comutatie, sisteme automate de control si reglaj, convertoare de frecventa, motoare
electrice de inalta eficienta, echipamente pentru imbunatatirea factorilor de putere,
sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);

- investitii in unitati de cogenerare de inalta eficienta pentru intreprinderi din industrie
– reabilitarea/ modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi;

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului.

Operatiunea b: Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de
transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de
distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si
realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie:

- Imbunatatirea parametrilor de calitate ai retelelor mentionate mai sus, care
au
pierderi importante si/sau care si-au depasit durata de operare, prin investitii in:
• linii electrice (aeriene/subterane, inclusiv inlocuirea liniilor aeriene cu cele subterane),

conducte de gaze naturale si petrol;
• statii de transformare (pentru energie electrica), statii de compresie, statii de valve de

control, statii de reglare-masurare pentru gaze naturale si statii de control –
echipamente de automatizare/protectie si control computerizat al transferului de
energie catre consumatorul final, si altele.
- Extinderea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale, petrolului,

corelata cu activitatile de modernizare ale retelelor;
- Extinderea retelelor de distributie a energiei electrice, gazelor naturale pentru a

permite introducerea in SEN a energiei electrice obtinute din resurse regenerabile
de energie

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului.

Operatiunea c: Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere,
arzatoare cu NOx redus si filtre pentru IMA din grupuri modernizate/retehnologizate:

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
- Achizitia de instalatii de desulfurare a gazelor de ardere de la centralele electrice

care au ca scop reducerea SO2 din gazele de ardere evacuate si de tratare a apelor
reziduale, functie de tehnologia aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea uscata),
cu instalatii/echipamente specifice (schimbator de caldura, ventilator, cos,
transportor cu benzi, concasor cu melc, transportor elicoidal, moara cu bile,
separator, dozator, filtru sita, amestecator de injectie, sonde si pompe, absorber,
suflanta de oxidare, agitator, vas de aerare, uscator cu benzi, ciclon, filtru banda,
sorter, instalatie de purjare a apei, tanc de drenaj apa si altele);

- Achizitia de instalatii de denoxare (De NOx) de la centralele electrice, in functie de
tehnologia aleasa (reducerea catalitica selectiva, reducerea selectiva necatalitica,
reducerea catalitica neselectiva, cracarea catalitica), cu instalatii/echipamente
specifice (arzator cu NOx redus si ambrazura peretilor, instalatie de preluare gaze
arse inainte de economizorul –ECO- cazanului, instalatie reglare debit gaze arse,
injectie catalizator, instalatie de reincalzire gaze arse, conducte, electrofiltru,
dozatoare chimice, instalatie de stocare catalizator nefolosit, instalatii de spalare,
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aeraj, ventilatie si conditionare, instalatie trapa drenaj, instalatie de inlocuire site-
catalizator de platina si altele);

- Achizitia de filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi (electrofiltru, tubulatura,
statie electrica, instalatie de evacuare cenusa si altele).

Domeniul major de interventie 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile
de energie pentru producerea energiei verzi

Utilizarea energiei curate produse din resurse regenerabile are efecte pozitive
asupra mediului si contribuie la reducerea emisiilor de CO2 si a altor gaze cu efect de
sera. Operatiunea propusa are urmatoarele obiective:

- reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in
principal
combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare,

- diversificarea resurselor disponibile de energie ,
- capacitatile de producere vizate din zone diferite ale tarii vor conduce la

cresterea angajarilor ti simultan vor diversifica oferta pe piata muncii,
- diversificarea mediului de afaceri, prin atragerea companiilor private (din tara

si din strainatate), precum si a autoritatilor publice locale si centrale, in
procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

- investitiile in domeniul resurselor regenerabile de energie vor oferi
posibilitatea fabricarii, transferului si comercializarii de echipamente si
tehnologii moderne in acest domeniu,

- valorificarea resurselor regenerabile de energie va conduce la conservarea
mediului prin reducerea emisiilor nocive si combaterea schimbarilor
climatice.

Activitati eligibile
Modernizarea capacitatilor si realizarea de noi capacitati de producere a

energiei electrice si termice, pentru consumul propriu si/sau pentru furnizarea de energie
in reteaua de distributie/utilizatorilor finali, prin valorificarea resurselor regenerabile de
energie: a biomasei, a resurselor micro-hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului, a
resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie vor include urmatoarele
tipuri de activitati:

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
- Achizitia de echipamente;
- Lucrari de constructie pentru instalatiile si echipamentele proiectului;
- Conectarea la retelele de infrastructura, inclusiv la retelele de distributie, daca este

cazul.
Domeniul major de interventie 4.3 – diversificarea retelelor de

interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei
Activitati eligibile

Interconectarea retelelor electrice de transport:
- Retelele de transport al energiei electrice conectate la reteaua TEN-E/UCTE/zone

insulare energetic (care nu sunt conectate la UCTE) care includ linii de inalta
tensiune pentru interconectare si/sau statii cu echipamentele aferente;

- Achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului;
- Constructii civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului.

Interconectarea retelelor de gaz natural:
- Retele de transport al gazelor naturale conectate la reteaua TEN-E sau sistemul de
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transport european care includ conducte de transport al gazelor naturale si/sau
statii aferente, inclusiv instalatii/echipamente/dotari;

- Achizitionarea si amenajarea terenului
- Lucrari de constructii civile

AXA PRIORITARA 5 – ASISTENTA TEHNICA
Domeniul major de interventie 5.1 – Sprijin pentru managementul,

implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE

Activitati eligibile
Operatiunea a) Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor:

- Activitati pentru promotorii de proiecte, privind elaborarea si evaluarea de proiecte
urmarind in special asigurarea eligibilitatii acestora si compatibilitatea cu obiectivele
POS CCE, AP, DMI, operatiunii;

- Activitati privind selectarea si contractarea expertilor externi pe domenii si
operatiuni, la toatele nivelele de decizie, pentru procesul de evaluare si selectie a
proiectelor;

- Activitati legate de procesul de instruire a personalului AM si OI specifice procesului
de evaluare si selectie a proiectelor.

Operatiunea b) Procesul de management:
- Consultanta specializata pentru Autoritatea de Management, Organismele

Intermediare si daca este cazul, pentru alte institutii/organizatii implicate in
gestionarea fondurilor POS CCE in vederea imbunatatirii managementului si
eficientizarii implementarii operatiunilor specifice;

- schimb de experienta intre personalul implicat in managementul POS CCE la toate
nivelurile, atat cu alte institutii similare nationale cat si cu cele din alte SM
(seminarii, vizite de studiu, conferinte, comunicari, ateliere de lucru, schimburi de
bune practice si altele) ;

- instruire specializata pentru personalul implicat in managementul si implementarea
POS CCE (angajati ai AM/OI sau personal contractual);

- activitati ale functionarilor publici din cadrul Autoritatii de Management,
Organismelor Intermediare si eventual al organismelor de implementare pentru
POS CCE, pentru a implementa sarcinile referitoare la pregatirea, selectia,
verificarea, audit-ul si monitorizarea operatiunilor, precum si activitati ale altor
angajati care sunt implicati in indeplinirea sarcinilor mai sus mentionate;

- elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii, necesare unor tipuri specifice de
proiecte, necesare imbunatatirii eficientei managementului programului si
structurilor de implementare;

- activitati de sprijin organizatoric si logistic pentru Comitetul de Monitorizare al POS
CCE si pentru sub-comitetele sale/grupurile sale de lucru, (organizarea de intalniri,
consultanta, studii de specialitate, analize, programe de instruire, personal
contractual si altele).

Operatiunea c) Procesul de monitorizare:
- elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii, necesare monitorizarii

programului/operatiunilor/activitatilor specifice sau comune/tematice;
- consultanta privind imbunatatirea sistemelor de monitorizare (proceduri, rapoarte,

instruire);
- colectarea de date din diverse surse statistice (statistici nationale/internationale,

rapoarte, baze de date, publicatii si altele).
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Operatiunea d) Procesul de control:
- pregatirea misiunilor de control realizate de AM si de auditori independenti numiti

de AM (analiza pentru selectarea esantioanelor, metodologia si elaborarea
documentelor de control, a procedurilor si rapoartelor si altele);

- activitati de control, inclusiv cu participarea auditorilor independenti numiti de AM.

Domeniul major de interventie 5.2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si
TI
Activitati eligibile

a) Comunicare
- activitati privind implementarea eficienta a Planului de Comunicare a  POS CCE;
- elaborarea si distribuirea materialelor promotionale si de informare (publicarea si

distribuirea textelor oficiale ale POS CCE, a unui manual de proceduri privind
utilizarea pachetului de asistenta a POS CCE, oferirea de informatii privind
domeniile majore de interventie si a rezultatele obtinute in urma implementarii);

- stabilirea unui sistem de informare continua prin activitati de publicitate asupra
stadiului implementarii POS CCE, a modificarilor si realocarilor efectuate, inclusiv
dezvoltarea si actualizarea unei pagini web dedicata;

- organizarea de evenimente (seminarii, conferinte, campanii publicitare) programe
de pregatire pentru toate structurile implicate in implementarea POS CCE, inclusiv
pentru beneficiari dar si pentru publicul general; conferinte de presa, conferinte
locale si intalniri in scop informativ pentru reprezentantii asociatiilor, grupurilor si
organizatiilor de afaceri; seminarii pentru angajatii Autoritatii de Management si ai
Organismelor Intermediare care vor indeplini sarcinile de promovare si comunicare
etc. );

- infiintarea unui sistem de schimb de informatii (distribuirea de informatii prin
intermediul media, sau prin brosuri, mape, CD-uri, Internet, etc.) pentru potentialii
beneficiari, institutii economice, comerciale si profesionale, informatii privind
continutul asistentei tehnice si a modului de accesare a fondurilor structurale pentru
implementarea proiectelor, inclusiv crearea unui hep desk;

- analiza impactului activitatilor promotionale si de publicitate;
- traducere si interpretariat.

b) Evaluare
- activitati ale Compartimentului de Evaluare, conform planului de evaluare al

programului;
- activitati realizate de evaluatorii externi pentru toate tipurile de evaluare (ad-hoc,

intermediara, tematica, finala etc);
- traduceri pentru procesul de evaluare al POS CCE
- asistenta profesionala, inclusiv indemnizatia expertilor, intocmirea de analize, studii

si propuneri de dezvoltare si imbunatatire a metodelor si standardelor de evaluare.
c) TI

- activitati TI inclusiv training si elaborarea si distributia de materiale pentru training si
achizitionarea de echipamente IT si birotice necesare pentru management,
monitorizare control si evaluare, altele decat SMIS;

- achizitionarea si instalarea de software pentru management, control si evaluare.
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IV. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL “TRANSPORT” (POS-T)4

STRATEGIE
Obiectivul strategic al Cadrului National Strategic de Referinta (CNSR) al

Romaniei pentru 2007-2013 consta in promovarea competitivitatii, dezvoltarea
infrastructurii de baza si dezvoltarea si folosirea eficienta a resurselor umane si intarirea
capacitatii institutionale.

Obiectivul principal al CNSR privind sectorul transporturilor se focalizeaza
asupra punerii la dispozitie a unei infrastructuri moderne, dezvoltata in mod corespunzator
si durabila, intretinuta conform cerintelor, care sa faciliteze deplasarea persoanelor si
bunurilor in conditii de siguranta si eficienta, atat la nivel national cat si in cadrul Europei,
si care sa contribuie in mod pozitiv si semnificativ la dezvoltarea economica a Romaniei.

Obiectiv global
Obiectivul Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T) este sa

promoveze in Romania un sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea
rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de
un nivel corespunzator standardelor Europene, la nivel national, in cadrul Europei,
intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Axele prioritare
1. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare ale Retelei Trans -

Europene de Transport (axe prioritare TEN-T) in scopul dezvoltarii unui sistem
durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE.

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in
afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de
transport.

3. Modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat calatorilor
pentru retelele de cale ferata nationala si TEN-T.

4. Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei
mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor.

Lista generala a axelor prioritare si a operatiunilor corespunzatoare acestora.

Tabelul 3-1
Lista axelor prioritare POS-T si a zonelor cheie de interventie

Axele Prioritare POS-T Domenii Majore de Interventie

Axa prioritara 1:
Modernizarea si
dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T in
scopul dezvoltarii unui
sistem durabil de

1.1:
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul
Axei prioritare TEN-T nr. 7
1.2:
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata de-
a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22

4 http://www.mt.ro/dgrefe/post/post.html
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transport si integrarii
acestuia in retelele de
transport ale UE

1.3
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale de-a
lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18

Axa prioritara 2:
Modernizarea si
dezvoltarea
infrastructurii nationale
de transport in afara
axelor prioritare TEN-T
in scopul dezvoltarii unui
sistem national durabil
de transport

2.1
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere
2.2
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata
2.3
Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si fluviale
2.4
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport
aerian

Axa prioritara 3
Modernizarea
materialului rulant de
cale ferata dedicat
calatorilor pentru retelele
de cale ferata nationala
si TEN-T

3.1
Modernizarea materialului rulant de cale ferata dedicat
calatorilor cu trenuri de generatie noua

Axa prioritara 4
Modernizarea sectorului
de transport in scopul
imbunatatirii protectiei
mediului, a sanatatii
umane si a sigurantei
pasagerilor

4.1
Promovarea transportului inter-modal
4.2
Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate modurile de
transport
4.3
Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra
mediului

Axa prioritara 5
Asistenta Tehnica
pentru POS-T

5.1
Sprijinirea managementului eficient, implementarii,
monitorizarii si controlului POS-T.
5.2
Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind
POS-T

JASPERS (Asistenta Comuna pentru Sprijinirea Proiectelor in Regiunile
Europene)

Eforturile comune ale Comisiei Europene, Bancii Europene de Dezvoltare si
Reconstructie si Bancii Europene de Investitii au scopul de a contribui la implementarea
politicilor europene de coeziune in perioada de programare 2007-2013 prin cresterea
experientei tehnice si a resurselor financiare disponibile pentru pregatirea proiectului.

Scopul principal al programului JASPERS este de a ajuta statele membre in
activitatea foarte complexa a definirii si pregatirii calitative a proiectelor de infrastructura cu
scopul de a permite Comisiei Europene o procesare mai rapida a aplicatiilor de finantare a
proiectelor.

JASPERS are rolul de a asista statelor beneficiare in toate etapele pregatirii
proiectelor. Asistenta incepe cu identificarea proiectelor si se termina cu acordul Comisiei
Europene privind aplicatiile financiare pentru proiecte.

http://www.mt.ro/dgrefe/post/post.html
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Autoritatea de Management romana a programului POS-T a apreciat ca un
astfel de instrument era disponibil pentru a ajuta statelor membre in definirea proiectului si
a folosit JASPERS pentru pregatirea proiectelor eligibile sub axele prioritare ale POS-T
(exceptie facand axa prioritara 5: “Asistenta Tehnica”).

V. PROGRAMUL OPERATIONAL STRATEGIC DE MEDIU 2007 - 20135

Obiectivul global al POS Mediu il constituie protectia si imbunatatirea calitatii
mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile
acquis-ului de mediu.

Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si
Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si
calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in
considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului “poluatorul plateste”.

In vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat urmatoarele axe
prioritare:

Axa prioritara 1 – “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”
Axa prioritara 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al

deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
Axa prioritara 3 – „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor

climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea
tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”

Axa prioritara 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru
protectia naturii”

Axa prioritara 5 – “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a
riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”;

Axa prioritara 6 – “Asistenta Tehnica”.

AXA PRIORITARA 1 „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE
APA SI APA UZATA”
Obiective

1.1Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile
1.2Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane;
1.3Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa
1.4Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de

epurare a apelor uzate
1.5Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei

Domenii majore de interventie
> Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata
Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul acestui domeniu cheie de

interventie vor finanta urmatoarele activitati indicative:
- Constructia/modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii;
- Constructia/reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile
- Extinderea/reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor

de canalizare
- Constructia/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate;
- Constructia/reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor;

5 www.mmediu.ro/integrare/comp1/angajare_fadmi_07_13.html
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- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a
pierderilor, etc.

- Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitatie),
management si publicitate  ( inclusiv constientizarea publicului),
imbunatatirea guvernarii institutionale.

AXA PRIORITARA 2 “DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DESEURILOR SI REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE
ISTORIC”
Obiective

2.1Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea
deseurilor municipale, si de serviciile de management de calitate
corespunzatoare si la tarife acceptabile;

2.2Reducerea cantitatii de deseuri depozitate;
2.3Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate
2.4Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor
2.5Reducerea numarului de situri contaminate istoric.

Domenii majore de interventie:
Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si

extinderea infrastructurii de management al deseurilor
Operatiunile ce se vor derula in cadrul acestui domeniu major de interventie vor

finanta urmatoarele activitati indicative:
- Achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectiva ;
- Constructia facilitatilor de sortare, compostare si reciclare;
- Achizitionarea vehiculelor de transport al deseurilor;
- Constructia statiilor de transfer si a facilitatilor de eliminare a deseurilor

municipale;
- Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;
- Construirea unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase (deseuri

medicale, deseuri provenite din echipamente electrice si electronice, etc) si
alte tipuri specifice de deseuri (deseuri provenite din constructii si demolari,
etc);

- Inchiderea depozitelor neconforme;
- Asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management si supervizare,

publicitate si campanii de constientizare a publicului (in legatura cu
colectarea selectiva, sortarea, reciclarea, compostarea), imbunatatirea
guvernarii institutionale, licitarea si contractarea operatorilor de servicii de
salubritate.

Reabilitarea zonelor poluate istoric
Operatiunile ce vor fi derulate in cadrul acestui domeniu major de interventie vor

finanta urmatoarele activitati indicative:
- reabilitarea si ecologizarea terenurilor prin utilizarea masurilor adecvate

pentru categorii specifice de situri contaminate;
- asistenta tehnica pentru  pregatirea  de  proiecte,   studii  de  optiune,

management si supervizare si publicitate.

AXA PRIORITARA 3 „REDUCEREA POLUARII SI DIMINUAREA
EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE PRIN RESTRUCTURAREA SI

www.mmediu.ro/integrare/comp1/angajare_fadmi_07_13.html
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REABILITAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE URBANA PENTRU ATINGEREA
TINTELOR DE EFICIENTA ENERGETICA IN LOCALITATILE CELE MAI AFECTATE
DE POLUARE”
Obiective

3.1Reducerea efectelor schimbarilor climatice si reducerea emisiilor de poluanti
proveniti de la sistemele de incalzire urbana in localitatile cele mai afectate de
poluare;

3.2Ameliorarea nivelului minim de concentratie a poluantilor in localitatile vizate;
3.3Imbunatatirea sanatatii populatiei in localitatile afectate.

Domenii majore de interventie:
Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)
Operatiunile ce se vor derula in cadrul acestui domeniu major de interventie vor

finanta urmatoarele activitati indicative:
- Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea

emisiilor de SO2, NOx si pulberi;
- Reabilitarea boilerelor si a turbinelor;
- Introducerea unui sistem imbunatatit de contorizare;
- Reabilitarea depozitelor de zgura si cenusa neconforme ;
- Reabilitarea retelelor de distributie a apei calde si a caldurii (inclusiv

reproiectarea retelelor daca acest lucru este justificat din motive de cost –
eficienta);

- Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului, elaborarea studiilor de
optiuni, managementul, supervizarea lucrarilor si publicitatea proiectului,
inclusiv campanii de constientizare a publicului.

AXA PRIORITARA 4 “IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE
MANAGEMENT PENTRU PROTECTIA NATURII”
Obiective

4.1 conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si
fauna salbatica

4.2 asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000

Domeniu major de interventie
Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea

protejarii biodiversitatii si Natura 2000
Operatiunile din cadrul acestui domeniu major de interventie va finanta

urmatoarele activitati indicative:
- Asistenta pentru pregatirea de planuri de management, studii stiintifice,

inventariere, cartografiere;
- Instruire si intarirea capacitatii institutionale a organismelor de management

ale siturilor Natura 2000 si ale ariilor protejate;
- Proiecte de restaurare ecologica a habitatelor si speciilor;
- Construirea si imbunatatirea infrastructurii ariilor protejate nationale si a

siturilor Natura 2000 (construirea de centre de informare si panouri de
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informare, managementul riscului – prevenirea si controlul incendiilor, etc);
- Sprijinirea biodiversitatii: reducerea impactului infrastructurii asupra speciilor

afectate de fragmentarea peisajului (realizarea de masuri concepute pentru
a depasi barierele pe rauri si autostrazi);

- Stabilirea de sisteme de monitorizare pentru siturile Natura 2000 si ariile
protejate inclusiv infrastructura si echipamentul pentru monitorizarea
stadiului de conservare a habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna.

- Pregatirea materialelor de informare si publicitate si de constientizare pentru
ariile protejate si siturile Natura 2000;

- Achizitionarea de teren cu o valoare semnificativa din punct de vedere al
biodiversitatii cu scopul ca acesta sa devina proprietate publica a statului;

Finantarea incrucisata (asa cum este definita de art. 34 (2) al Regulamentului
Consiliului Nr. 1083/2006 poate fi utilizata in cadrul acestei axe daca este necesar.

AXA PRIORITARA 5 “IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII ADECVATE
DE PREVENIRE A RISCURILOR NATURALE IN ZONELE CELE MAI EXPUSE LA
RISC”
Obiective

5.1Contributia la un management durabil al inundatiilor in zonele cele mai expuse
la risc

5.2Protejarea si reabilitarea litoralului Marii Negre.
Domenii majore de interventie:

Protectia impotriva inundatiilor
Operatiunile ce vor fi dezvoltate in cadrul acestui domeniu major de interventie

vor finanta urmatoarele activitati indicative:
- Infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor

distructive ale inundatiilor;
- Elaborarea unor harti de pericol si risc al inundatiilor, planuri si masuri,

inclusiv informare publica si instruire in domeniul reducerii riscurilor;
- Asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management, supervizare si

publicitate.
Reducerea eroziunii costiere
Operatiunile ce vor fi dezvoltate in cadrul acestui domeniu major de interventie

vor finanta urmatoarele activitati indicative:
- Reabilitarea zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune;
- Asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management, supervizare si

publicitate.
AXA PRIORITARA 6 „ASISTENTA TEHNICA”

Obiectiv
6.1Consolidarea sistemului de management, monitorizare, control si evaluare a

implementarii POS Mediu
6.2Asigurarea de informatii corespunzatoare potentialilor solicitanti despre

oportunitatile de finantare ale POS Mediu
6.3Asigurarea transparentei asistentei financiare acordate din Fonduri in cadrul

POS Mediu.
Domenii majore de interventie

> Sprijin pentru managementul si evaluarea POS
Operatiunile ce vor fi dezvoltate in cadrul acestui domeniu major de interventie

vor finanta urmatoarele activitati indicative:
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- Sprijin pentru pregatirea intalnirilor Comitetului de Monitorizare;
- Pregatirea documentelor/strategiilor necesare pentru identificarea si

justificarea necesitatii proiectelor;
- Pregatirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea Programului si

operatiunilor individuale, incluzand sprijinul pentru Organismele Intermediare
pentru astfel de activitati; utilizarea serviciilor de consultanta, cand este
cazul;

- Pregatirea misiunilor de audit, a controalelor si a verificarilor la fata locului;
- Evaluarea POS Mediu, inclusiv evaluari continue;
- Elaborarea de studii, analize si rapoarte axate pe monitorizarea impactului

pentru implementarea programului, analiza de eficienta a structurilor de
implementare, identificarea punctelor slabe ale programului in vederea
formularii de recomandari pentru imbunatatirea eficientei managementului
programului;

- Activitati de instruire privind managementul fondurilor structurale pentru AM,
OI si beneficiari;

- Achizitionarea aplicatiilor specifice IT pentru POS Mediu;
- Remunerarea unor experti angajati temporar de AM in vederea

implementarii responsabilitatilor mentionate anterior;
- Studii tematice in legatura cu implementarea POS Mediu; studii tematice

necesare in vederea pregatirii strategiei de mediu pentru urmatoarea
perioada de programare.

- Activitati demonstrative cu scopul de a aplica concepte de nivel inalt (“state
of the art”) ale solutiilor de management integrat al apei si tehnologii
inovative in domeniul mediului legate de domeniile majore de interventie ale
POS Mediu;

- Sprijin pentru stabilirea de platforme de schimb de informatii si diseminare;
- Dezvoltarea si implementarea de programe de instruire si educationale

pentru adaptarea personalului la tehnologiile inovative.
>   Sprijin pentru informare si publicitate
Operatiunile ce vor fi dezvoltate in cadrul acestui domeniu major de interventie

vor finanta urmatoarele activitati indicative:
• Elaborarea si implementarea Planului de Comunicare al POS Mediu;
• Servicii de consultanta pentru elaborarea materialelor de informare,

pregatirea rapoartelor de evaluare pentru POS Mediu;
• Activitati de informare si publicitate - organizarea de seminarii, pregatirea

materialelor de informare, dezvoltarea si actualizarea site-ului web al POS
Mediu, diseminarea materialelor si brosurilor informative pentru public, dar si
pentru potentialii beneficiari.

VI. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 - 20136

AXE PRIORITARE TEMATICE SI MASURI
Axa prioritara 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli

de crestere

6 www.fonduri-structurale.ro
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1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana
Axa prioritara 2. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de

transport
2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane –

inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
Axa prioritara 3. Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor

sociale
3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru

interventii in situatii de urgenta
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii

educationale
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Axa prioritara 4. Consolidarea mediului de afaceri regional si local
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de importanta

regionala si locala
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi

activitati
4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Axa prioritara 5. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/

modernizarea infrastructurilor conexe
5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru

valorificarea
durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii
serviciilor turistice
5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru

cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
Axa prioritara 6. Asistenta tehnica
6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului

Operational Regional
6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale,
echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si
resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin
imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din
regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a
locui, a le vizita, a investi si a munci.

AXA PRIORITARA 1: SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR
– POTENTIALI POLI DE CRESTERE
Domenii majore de interventie

1.1. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban

Pentru regenerarea fizica a arealelor urbane cu probleme vor fi sprijinite
activitati de finalizare si/sau renovare a cladirilor abandonate (si pregatirea lor pentru noi
tipuri de activitati economice si sociale), reabilitarea patrimoniului istoric si cultural,

www.fonduri-structurale.ro
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demolare a cladirilor si/sau structurilor aflate intr-o stare avansata de degradare, care nu
apartin patrimoniului national cultural.

Alte tipuri de activitati necesare regenerarii arealelor urbane degradate sunt
dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii si utilitatilor publice urbane, respectiv
reabilitarea strazilor orasenesti, inclusiv a infrastructurii aferente si refacerea spatiilor
publice si a diferitelor tipuri de infrastructurii urbane (zone pentru pietoni, trotuare, iluminat
public etc.).

Prin proiectelor integrate de dezvoltare urbana se vor reabilita situri poluate
neutilizate (situri industriale abandonate, terenuri neutilizate) pentru noi folosinte care vor
conduce la cresterea calitatii vietii locuitorilor din arealele urbane cu probleme.

Din cauza cresterii traficului in orasele si municipiile tarii, este important a
finanta investitii in transportul public urban, precum si promovarea unor forme alternative
de transport cum ar fi mersul pe bicicleta, mersul pe jos, etc.

1.2. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
Pentru a asigura sustenabilitate planurilor integrate de regenerare urbana, se

va sprijini dezvoltarea mediului antreprenorial pentru impulsionarea activitatilor economice
si crearea de noi locuri de munca, cu impact asupra cresterii competitivitatii arealelor
urbane degradate, avand in vedere ca autoritatile urbane, ca beneficiari ai proiectului,
cunosc cel mai bine (pe baza cooperarii cu actorii locali) tipurile de activitati economice
necesare si adecvate pentru valorificarea resurselor locale. Asigurarea sustenabilitatii
regenerarii zonelor urbane implica sustinerea activitatilor antreprenoriale prin dezvoltarea
infrastructurii pentru afaceri.

1.3. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si
imbunatatirea serviciilor sociale

In anii ’70 si ’80, pentru a satisface cererea mare pentru locuinte, in majoritatea
oraselor s-au construit cartiere de locuinte multi-familiale. Lipsa investitiilor ulterioare a
determinat un proces continuu de degradare a acestora astfel incat in prezent se
caracterizeaza printr-o stare avansata de uzura, inclusiv pierderi energetice mari, cu
consecinte negative asupra sanatatii populatiei. In acest sens, activitatile sprijinite vor fi in
concordanta cu actiunile incluse in art. 47 al Regulamentului Consiliului Nr. 1828/2006.

Satisfacerea nevoilor sociale specifice revine sectorului public, fiind o atributie
fundamentala a acestuia. Satisfacerea acestor nevoi s-a dovedit a fi o importanta sursa de
crestere a gradului de ocupare si a calitatii vietii locuitorilor, precum si un real sprijin in
incercarea de a asigura egalitatea de sanse intre barbati si femei, prin oferirea de servicii
care ii ajuta sa-si satisfaca atat indatoririle lor profesionale cat si cerintele familiale.

Activitatile sprijinite pentru imbunatatirea infrastructurii si serviciilor sociale vor
viza reabilitarea infrastructurii sociale (centre de ingrijire a copiilor, centre pentru batrani si
centre de asistenta pentru persoanele cu deficiente, centre pentru tineret etc) si
achizitionarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii (sisteme de supraveghere etc.).

AXA PRIORITARA 2: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONALE SI LOCALE
Domeniu major de interventie

> Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane -
inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
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Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane –
inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
Operatiuni orientative:

2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
2.2. Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane;
2.3. Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura (cu statut de

drum judetean) pentru eliminarea blocajelor rutiere si traversarea, in conditii de siguranta,
a localitatilor;

AXA PRIORITARA 3: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
Domenii de interventie

3.1. Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de
sanatate
Operatiuni orientative:

> Reabilitarea, modernizarea si echiparea spitalelor judetene;
> Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor (din spitale si

de specialitate)
3.2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii

serviciilor sociale
Operatiuni orientative:
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirilor centrelor sociale
multifunctionale;

> Reabilitarea, modernizarea si echiparea cladirilor in care functioneaza centre
sociale rezidentiale.

3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru
interventii in situatii de urgenta
Operatiuni orientative:

> Achizitia vehiculelor si altor echipamente specifice pentru bazele operationale
regionale si judetene, pentru interventii in situatii de urgenta

3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii
educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare
profesionala continua
Operatiuni orientative:

- reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educationale pre-
universitare si universitare

- crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare
- reabilitarea, modernizarea, echiparea centrelor de formare profesionala

continua.

AXA PRIORITARA 4: CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL
SI LOCAL
Domenii majore de interventie

4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor cu
importanta regionala si locala
Operatiuni orientative:

√ Crearea si dezvoltarea diferitelor tipuri de structuri regionale de
sprijinire a afacerilor:

• Construirea/reabilitarea/extinderea de cladiri, exclusiv pentru activitati de
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productie, servicii, cu exceptia celor destinate incubatoarelor de afaceri;
• Reabilitarea/extinderea sistemului de strazi din interiorul structurii de

afaceri si a drumurilor de acces;
• Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea utilitatilor de baza (statii de

tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare)
• Cablare, retele de internet broadband, etc;
• Demolare cladiri;
• Activitati de promovare;
• Extinderea structurilor de sprijinire a afacerilor (indepartarea deseurilor,

curatare);
• Alte activitati adiacente necesare crearii/dezvoltarii structurilor de afaceri.

4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati
Operatiuni orientative:

√ Reabilitarea site-urilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati:

• Curatarea suprafetelor site-urilor industriale poluate si neutilizate si
imbunatatirea terenurilor;

• Demolarea cladirilor si planarea terenului;
• Reabilitarea/extinderea cladirilor pentru activitati de productie si prestari

servicii
• Crearea/ reabilitarea/ extinderea/ construirea infrastructurii de utilitati publice

(retele de alimentare cu apa, gaze naturale, electricitate, retele de canalizare);
• cablare, retele internet broadband
• alte activitati adiacente necesare pentru reabilitarea siturilor industriale si

pregatirea pentru noi activitati economice.
4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Operatiuni orientative:
√  Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor
• Achizitionarea de echipamente si tehnologii productive moderne, servicii,

constructii;
• Achizitionarea sistemelor IT (software si echipamente);
• Utilizarea de noi tehnologii in activitatile curente ale microintreprinderii;
• Relocalizarea microintreprinderilor in structurile de afaceri;

• Constructia/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spatiilor de productie a
micro intreprinderilor;

• Activitati specifice de dezvoltare.

AXA PRIORITARA 5: DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA
TURISMULUI
Principalele domenii de interventie:

5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Operatiuni orientative:

• Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural mondial
(Bisericile cu picturi murale din nordul Moldovei, Manastirea Hurezi, Satele cu biserici
fortificate din Transilvania, Cetatile dacice fortificate, Centrul istoric Sighisoara, Ansamblul
de biserici de lemn din Maramures, Rezervatia Biosferei Delta Dunarii) si modernizarea
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infrastructurii conexe
• Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural national7 si

modernizarea infrastructurii conexe, cu potential turistic important (restaurarea cladirilor
cu elemente arhitectonice traditionale, reteaua de strazi, centre culturale, muzee, parcari,
drumuri, etc.) in vederea introducerii lor in circuite turistice.

• Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural din mediul
urban8

5.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru
valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor
turistice
Operatiuni orientative:

Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic (canioane,
chei, pesteri, lacuri glaciare etc)

Valorificarea potentialului turistic montan prin constructia infrastructurii
necesare: reabilitarea si amenajarea cailor de acces catre principalele obiective turistice
naturale, refugii alpine, marcarea traseelor turistice, panouri informative, platforme de
campare, posturi Salvamont etc.

Dezvoltarea turismului balnear – imbunatatirea, modernizarea si dotarea
bazelor de tratament, inclusiv a salinelor terapeutice, dezvoltarea retelelor de captare si
transport a izvoarelor minerale si saline etc.

Reabilitarea, modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a
utilitatilor aferente. (Sunt eligibile spre finantare urmatoarele tipuri de structuri de cazare:
hoteluri, moteluri si campinguri, pensiuni, cabane si hoteluri pentru tineret, structuri de
cazare pe vapoare / pontoane).

Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a
utilitatilor aferente (ex. piscine, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, turism feroviar pe
linie ferata ingusta, in zonele de deal si de munte etc.)

5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in
scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.
Operatiuni orientative

Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si
promovarea brandului turistic national, atragerea investitorilor si a altor parteneri strategici,
in vederea dezvoltarii industriei turistice si cresterii atractivitatii sale; introducerea de noi
metode de promovare si diversificarea materialelor promotionale pentru crearea unei
imagini turistice complexe si reale;

Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii turistice
a produselor turistice specifice si a activitatilor de marketing specifice. Scopul este de a
dezvolta conceptul de recreere turistica in Romania, de a creste numarul de vacante in
Romania prin promovarea produselor turistice specifice;

Investitii pentru infiintarea Centrelor de Informare si Promovare Turistica (CIPT)
- activitati de constructii, achizitionari de echipamente, IT si software, in vederea realizarii
unui sistem unitar de informare turistica si statistica turistica, cu acces public on-line.

7 Grupa A – monumente istorice de valoare nationala si universala, in conformitate cu Lista Monumentelor Istorice,
aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/8 iulie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, an 172 (XVI), nr. 646 bis din 16 iulie 2004
8 Grupa B – monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, in conformitate cu Lista
Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/8 iulie 2004, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, an 172 (XVI), nr. 646 bis din 16 iulie 2004
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Aceasta operatiune va fi complementara cu sprijinul centrelor de informare turistica locala
din zonele rurale din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala;

Implementarea unei baze de date nationale cu informatii turistice;
Realizarea unui sistem national integrat, cu acces on-line, pentru colectarea si

distribuirea de informatii turistice.

AXA PRIORITARA 6: ASISTENTA TEHNICA
Principalele domenii de interventie

6.1. Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului
Operational Regional
Operatiuni orientative:

• Sprijinirea Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare
(inclusiv costuri de personal) pentru implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv
identificarea si dezvoltarea proiectelor, pregatirea, selectia, monitorizarea, evaluarea,
controlul si audit

• Achizitia si instalarea echipamentelor IT (altele decat cele achizitionate prin
SMIS) si birotice necesare pentru managementul si implementarea programului

• Sprijinirea organizatorica si logistica a Comitetului de Monitorizare a POR si
a altor Comitete implicate in implementarea programului

• Evaluarea POR, inclusiv evaluarile pentru proiectele implementate
• Elaborarea de studii pentru fundamentarea POR
• Cheltuieli salariale ale personalului si expertilor implicati in pregatirea,

selectia, evaluarea, monitorizarea, controlul si auditul programului
• Organizarea de seminarii si cursuri de training in vederea imbunatatirii

cunostintelor personalului din cadrul Autoritatii de Management si a Organismelor
Intermediare

• Sprijinirea pregatirii POR pentru urmatoarea perioada de programare
6.2. Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Operatiuni orientative:
• crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesati de continutul

POR
• realizarea si distribuirea materialelor informative si publicitare (documente

oficiale privind POR, ghiduri ale aplicantilor, buletine informative, brosuri, postere, obiecte
inscriptionate cu logo POR, etc )

• organizarea de conferinte, forumuri, prezentari, caravane de informare,
traininguri pentru beneficiari, etc

VII. PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE (POS-DRU)9

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea
competitivitatii, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si
asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare a 1.650.000 de persoane pe
o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

9 www.fonduri-structurale.ro
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Lista axelor prioritare
Axa Prioritara 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii

economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Axa Prioritara 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Axa Prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Axa Prioritara 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Axa Prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare
Axa Prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale
Axa Prioritara 7 Asistenta tehnica

AXA PRIORITARA 1: EDUCATIA SI FORMAREA PROFESIONALA IN
SPRIJINUL CRESTERII ECONOMICE SI DEZVOLTARII SOCIETATII BAZATE PE
CUNOASTERE
Obiective
Domenii majore de interventie:

1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Actiunile promovate in cadrul acestui domeniu de interventie vizeaza

modernizarea si restructurarea educatiei si formarii profesionale initiale, intr-o abordare
integrata:

- actiuni pentru sistem;
- sprijin pentru furnizori;
- dezvoltarea personalului;
- dezvoltarea si furnizarea ofertelor/programelor de educatie si formare profesionala

initiala;
- servicii integrate de sprijin in educatie si formare profesionala initiala, precum

serviciile de orientare si consiliere;
- actiuni inovative in vederea sustinerii asigurarii accesului egal la educatie si formare

profesionala initiala de calitate

Operatiuni indicative:
- Dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme de imbunatatire a

invatamantului preuniversitar, inclusiv actiuni inovative si transnationale, sprijin pentru
furnizorii de educatie si pentru dezvoltarea personalului;

- Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii in
invatamantul preuniversitar, inclusiv dezvoltarea personalului si actiuni inovative;

- Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere in scopul
cresterii performantelor scolare si a ratelor de tranzitie catre nivele superioare de educatie;

- Sprijin pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor educationale si de
formare profesionala initiala;

- Sprijin pentru inovare si pentru dezvoltarea de instrumente si mecanisme
pentru imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala initiala pentru toti;

- Sprijin pentru dezvoltarea educatiei antreprenoriale si a cetateniei active.
1.2 Invatamant superior de calitate
Actiunile promovate in cadrul acestui domeniu de interventie vizeaza

modernizarea si restructurarea invatamantului superior, intr-o abordare integrata:
- actiuni pentru sistem;
- sprijin pentru furnizori;
- dezvoltarea personalului;
- dezvoltarea si furnizarea ofertelor de invatamant superior;

www.fonduri-structurale.ro
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- actiuni inovative in vederea imbunatatirii si dezvoltarii invatamantului superior.

Operatiuni indicative
- Dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme pentru imbunatatirea

invatamantului superior, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea sistemului national al
calificarilor in invatamantul superior, actiuni inovative si sprijin pentru furnizori;

- Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii in universitati,
inclusiv dezvoltarea personalului;

- Cresterea accesului in invatamantul superior;
- Dezvoltarea invatamantului superior bazat pe competente (programe de licenta si

masterat);
- Sprijin pentru dezvoltarea de retele intre universitati, institute de cercetare si

companii pentru dezvoltarea invatamantului superior, promovarea
antreprenoriatului, formarea continua a cercetatorilor, stimularea dezvoltarii carierei
in cercetare.

1.3  Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
Operatiuni indicative

- Formare initiala si continua a cadrelor didactice si a resurselor umane din
educatie si formare profesionala initiala, inclusiv formare in parteneriat cu companii;

- Formarea si perfectionarea profesorilor instructori si formatorilor in FPC;
- Sprijin pentru programe integrate de mobilitate si reconversie a profesorilor

catre activitati nedidactice;
- Sprijin pentru debut si dezvoltarea carierei didactice.

1.4 Calitate in FPC
Acest domeniu major de interventie are ca obiectiv cresterea capacitatii

sistemului public si privat de FPC de a furniza servicii de calitate in vederea sustinerii
obiectivului de crestere a participarii la formare profesionala continua. Actiunile intreprinse
se vor concentra, in principal, asupra dezvoltarii sistemului de FPC (instrumente,
metodologii, standarde etc.) si asigurarii calitatii. Interventiile FSE vor fi directionate atat
catre sistem, cat si catre furnizorii de FPC, acoperind urmatoarele domenii: asigurarea
calitatii, structurarea Cadrului National al Calificarilor (CNC) si dezvoltarea creditelor
transferabile.

La nivel de sistem, au fost identificate doua prioritati pentru perioada urmatoare:
- dezvoltarea si implementarea CNC;
- dezvoltarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii.

Operatiuni indicative
- Dezvoltarea si implementarea Cadrului National al Calificarilor, inclusiv sprijin

pentru Comitetele Sectoriale;
- Implementarea sistemului de asigurare si management al calitatii in FPC, la nivel de

sistem si de furnizor in concordanta cu Cadrul European de Asigurare a Calitatii;
- Dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor implicate in validarea invatarii

anterioare;
- Elaborarea de studii, analize, cercetari, care sa furnizeze informatii de calitate si

date relevante si suficiente pentru dezvoltarea FPC si schimb de bune practici;
- Dezvoltarea de retele si parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care

stimuleaza invatarea si „regiunile de invatare”.
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1.5 Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii
Operatiuni indicative

- Consolidarea sistemului national de studii doctorale si postdoctorale, inclusiv sprijin
pentru retele dintre universitati, centre de cercetare si intreprinderi;

- Sprijinirea programelor doctorale si postdoctorale prin dezvoltarea continuturilor
inovative, inclusiv prin dezvoltarea abilitatilor manageriale ale cercetatorilor in
vederea promovarii valorificarii rezultatelor cercetarii in activitati economice;

- Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori in vederea participarii la programe doctorale si
la activitati de cercetare postdoctorala, inclusiv prin dezvoltarea cooperarii
transnationale si a mobilitatii .

AXA PRIORITARA 2: CORELAREA INVATARII PE TOT PARCURSUL VIETII
CU PIATA MUNCII
Domenii majore de interventie

2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa
Operatiuni indicative:

- Programe/scheme de invatare prin munca pentru elevi si studenti;
- Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre scoli/universitati/ intreprinderi;
- Orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata

activa;
- Monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii;
- Actiuni inovative in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa.

2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
Operatiuni indicative

- Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru mentinerea elevilor in educatie si
prevenirea parasirii timpurii a scolii;

- Dezvoltarea de programe integrate pentru cresterea accesului si participarii in
invatamantul primar si secundar pentru persoanele apartinand grupurilor
vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora;

- Promovarea unor servicii integrate si solutii alternative pentru invatamantul
prescolar;

- Implementarea programelor de tip „scoala dupa scoala”, educatie remediala si
invatare asistata;

- Reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala (inclusiv programe
de educatie de „a doua sansa”);

- Furnizarea serviciilor integrate de orientare si consiliere pentru persoanele expuse
riscului de parasire timpurie a scolii

2.3 Accesul si participarea la formare profesionala continua
Operatiuni indicative:

- Furnizare de cursuri de calificare si recalificare angajatilor;
- Acordare de sprijin si stimulente angajatilor in vederea participarii la FPC;

- Sprijinirea angajatilor pentru validarea cunostintelor dobandite anterior;
- Sprijinirea FPC la nivelul furnizorilor de formare si pentru dezvoltarea si

diversificarea ofertelor de FPC;
- Acordare de facilitati pentru adultii necalificati sau cu un nivel scazut de calificare

(indivizii „hard to reach”);
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- Sprijinirea angajatilor in vederea incurajarii participarii la FPC, inclusiv prin
subventii;

- Sprijinirea campaniilor de constientizare si informare precum si consiliere in cariera;
- Sprijinirea activitatilor inovative privind accesul si participarea la FPC si dobandirea

competentelor

AXA PRIORITARA 3: CRESTEREA ADAPTABILITATII LUCRATORILOR SI
INTREPRINDERILOR
Domenii majore de interventie

3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Operatiuni indicative:

- cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura
antreprenoriala;

- implementarea de programe si servicii inovative pentru incurajarea
antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale;

- formarea abilitatilor manageriale, in special pentru micro-intreprinderi si IMM-
uri;

- incurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru initierea unei
afaceri.

3.2 Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru
promovarea adaptabilitatii
Operatiuni indicative:

- Sprijinirea metodelor inovative de organizare flexibila a muncii, inclusiv noi
practici si imbunatatirea conditiilor de munca;

- Furnizarea de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
angajatilor in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii;

- Sprijinirea activitatilor si masurilor de prevenire a bolilor profesionale, de
promovare a sanatatii si securitatii in munca, cat si pentru asigurarea unui mediu de lucru
prietenos si incurajarea reconcilierii vietii profesionale cu viata de familie;

- Promovarea si sprijinirea formarii in domeniul managementului sanatatii si
personalului medical;

- Campanii de informare si constientizare pentru schimbarea atitudinilor sociale
si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile in mediile de lucru;

- Promovarea formarii profesionale in domeniul noilor tehnologii, inclusiv TIC,
protectiei mediului si controlului poluarii;

- Promovarea schimburilor de experienta trans-nationale in ceea ce priveste
cresterea adaptabilitatii;

- Acordarea de certificate de calitate/premii intreprinderilor care promoveaza
organizarea flexibila a muncii si servicii pentru facilitarea reconcilierii vietii de familie a
propriilor angajati cu activitatea profesionala.

3.3. Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii
sociali si societatea civila
Operatiuni indicative:

- asistenta si sprijin pentru elaborarea planurilor de actiune pentru incurajarea si
dezvoltarea parteneriatelor;

- identificarea si implementarea modalitatilor de accentuare a interesului
angajatorilor si al altor  actori  relevanti  pentru  cresterea  investitiilor in  resursele  umane
si  cresterea responsabilitatii sociale a intreprinderilor;
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- dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea
resurselor umane, cu accent pe standarde si certificare;

- consolidarea capacitatii ONG-urilor de cooperare cu autoritatile publice
centrale si locale, in vederea promovarii initiativelor comune pentru incluziune sociala,
inclusiv dezvoltarea serviciilor de voluntariat si caritate;

- imbunatatirea capacitatii de sprijinire a initiativelor de dezvoltare a
responsabilitatii civice, prin participarea la dezbateri publice si facilitarea accesului la
informatii publice;

- dezvoltarea initiativelor de incurajare a retelelor la nivel national si al UE;
- dezvoltarea serviciilor de consultanta pentru ONG-uri si pentru initiativele care

promoveaza ocuparea si incluziunea sociala, inclusiv pentru partenerii sociali activi pe piata
uncii;

- campanii de constientizare si sprijin pentru parteneriatele sociale si locale in
vederea transformarii muncii nedeclarate in ocupare formala.

AXA PRIORITARA 4: MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
OCUPARE
Domenii majore de interventie:

4.1. Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
Operatiuni indicative:

- Dezvoltarea si implementarea actiunilor inovative si transnationale in sprijinul
modernizarii SPO;

- Dezvoltarea serviciului de asistenta personalizata si abordare individuala pentru
somerii cu dificultati de integrare/reintegrare pe piata muncii;

- Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”;
- Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea somajului neinregistrat, in special in mediul

rural si pentru grupurile vulnerabile;
- Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile de munca vacante si

angajatori;
- Elaborarea de analize, studii, cercetari si prognoze privind piata muncii, incluzand

statutul general al muncii nedeclarate sau al ocuparii informale;
- Extinderea sistemului de management al calitatii;
- Imbunatatirea sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesionala pentru

forta de munca (ex. centre de formare profesionala a adultilor);
- Elaborarea si implementarea instrumentelor adecvate pentru monitorizarea si

evaluarea impactului real al masurilor active pe piata muncii;
- Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care

acesta le ofera.

4.2. Formarea personalului SPO
Operatiuni indicative

- Imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului SPO, inclusiv
modele de programe de formare;

- Formarea personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare si asistenta,
inclusiv servicii pentru persoane cu nevoi speciale (populatia roma, persoanele cu
dizabilitati, tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul de stat pentru protectia
copilului, alte categorii de persoane aflate in situatie de risc);

- Formarea personalului SPO pentru promovarea culturii abordarii integratoare
privind egalitatea de gen si nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile;
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- Formare pentru utilizarea intensiva a tehnologiilor moderne de informare si
comunicare;

- Formare si actiuni inovative si trans-nationale pentru sprijinirea noilor forme de
organizare si management;

- Dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru realizarea
analizelor si prognozelor pe piata muncii, planificarilor, activitatilor cu grupurile
speciale etc.

AXA PRIORITARA 5: PROMOVAREA MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE
Domenii majore de interventie

5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
Operatiuni indicative

- Sprijinirea tuturor activitatilor privind masurile active de ocupare:
- Elaborarea si implementarea de planuri de actiune individualizate, furnizarea de

asistenta pentru cautarea unui loc de munca, servicii de orientare si formare pentru
someri tineri si someri de lunga durata, muncitori varstnici, persoane aflate in
cautarea unui loc de munca revenite pe piata muncii dupa o perioada de absenta;

- Elaborarea si implementarea de masuri si actiuni trans-nationale pentru
promovarea mobilitatii ocupationale si geografice;

- Masuri pentru o mai buna corelare intre aptitudinile individuale, educatie si potential
de munca si oportunitatile de pe piata muncii (echilibru si diagnoza muncii);

- Elaborarea si implementarea metodelor inovative pentru promovarea ocuparii in
randul somerilor tineri si de lunga durata;

- Promovarea sistemelor duale de finantare pentru ocuparea tinerilor prin combinarea
formarii in scolile profesionale si practica in intreprinderi10

5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce
priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
Operatiuni indicative

- Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin
pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de
subzistenta;

- Masuri pentru promovarea mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de munca
din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitatile de ocupare existente si
pentru cresterea coeziunii regionale;

- Masuri pentru imbunatatirea mediului inconjurator in zonele rurale si a starii de
sanatate a populatiei din mediul rural, cu scopul de a-i creste motivatia, disponibilitatea si
oportunitatile de participare pe piata muncii;

- Sprijin pentru membri familiilor dependente, servicii de asistenta si alte
activitati asociate pentru a permite indivizilor sa participe pe piata muncii;

- Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in
activitati non-agricole.

AXA PRIORITARA 6: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE
Domenii majore de interventie

6.1. Dezvoltarea economiei sociale

10 Sistemul dual combina formarea din scolile profesionale si practica in intreprinderi. Persoanele formate sunt studenti
angajati in intreprinderi care, pe perioada formarii li se acorda salarii si li se platesc asigurarile sociale. Principalul
avantaj este acela ca intrucat formarea este foarte legata de munca trecerea de la formare la munca se face foarte usor.
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Operatiunile finantate din FSE pentru promovarea economiei sociale vor sprijini
entitati precum ONG-urile, cooperativele sociale, asociatiile reciproce, alte organizatii de
caritate si de voluntariat, pentru furnizarea unui instrument flexibil si sustenabil care poate
ajuta comunitatile in atingerea propriilor obiective, precum:

- stimularea crearii de locuri de munca si dezvoltarea aptitudinilor;
- consolidarea capacitatii comunitare pentru sprijinul social;
- sprijinirea cresterii economice si revitalizarea vecinatatii;
- protectia mediului;
- mobilizarea grupurilor dezavantajate.

Operatiuni indicative
- Dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea pe

deplin a conceptului de economie sociala;
- Promovarea ocuparii si adaptabilitatii persoanelor slab calificate, persoanelor cu

dizabilitati si persoanelor supuse riscului de excluziune sociala, in entitatile
economiei sociale;

- Sprijinirea parteneriatelor intre toti actorii relevanti implicati in dezvoltarea
comunitatii (sindicate, institutii publice, asociatii patronale, persoane ocupate,
sectoare non-guvernamentale, intreprinderi, mediul de afaceri si alte asociatii etc.);

- Cresterea constientizarii, promovarea serviciilor de consiliere si informare si
schimbul de experienta in domeniul economiei sociale;

- Dezvoltarea instrumentelor si metodelor adecvate pentru furnizarea serviciilor
sociale; furnizarea, dezvoltarea si stabilirea serviciilor flexibile si alternative pentru
ingrijirea copiilor si/sau a altor membri de familie dependenti pe parcursul zilei;

- Dezvoltarea programelor de formare pentru specialistii implicati in sistemul
serviciilor sociale (lucratori sociali, asistenti personali, asistente comunitare,
mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenti maternali, ingrijitori, personal din
institutii rezidentiale).

6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata
muncii
Operatiuni indicative

- Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori,
pentru (re)integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in special a populatiei roma,
persoanelor cu dizabilitati si tinerilor peste 18 ani care au parasit sistemul de protectie a
copilului;

- Programe de formare pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza
pentru grupurile vulnerabile;

- Masuri de acompaniere si mentinere a ocuparii (sprijin pentru membrii de
familie dependenti, servicii de asistenta si alte activitati asociate care permit individului sa
participe pe piata muncii);

- Sprijin special pentru dezvoltarea unor noi locuri de munca protejate in
intreprinderi.

6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii
Operatiuni indicative

- Programe de calificare si recalificare pentru cresterea abilitatilor si calificarilor
femeilor;

- Programe specifice adresate femeilor interesate de avansarea in cariera, inclusiv
sprijin pentru initierea unei afaceri;

- Campanii de crestere a constientizarii si schimb de bune practici in scoli si
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intreprinderi cu privire la rolul abordarii non stereotipe a genului, inclusiv campanii
pentru femei, in special pentru femeile din zonele rurale si pentru cele care apartin
grupurilor cu nevoi speciale;

- Programe de sprijin concentrate pe eliminarea ideilor stereotipe privind genul in
societate, in special prin mass-media;

- Furnizarea de sprijin si campanii de constientizare privind promovarea culturii
sanatatii, combaterea traficului de fiinte umane, violentei domestice etc.

6.4 Initiative transnationale pe piata inclusiva a muncii
Operatiuni indicative

- Sprijinirea initiativelor transnationale si a parteneriatelor la nivel european,
urmarindu-se dezvoltarea resurselor umane si crearea unei piete a muncii inclusive;

- Dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocuparii;
- Dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminarii si a inegalitatilor

pe piata muncii;
- Infiintarea de parteneriate pentru schimbul de experienta in ceea ce priveste

adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii;
- Promovarea transferului de expertiza privind incluziunea si ocuparea

somerilor de lunga durata;
- Schimburi de experienta si bune practici transnationale, pentru Autoritatea

de Management si Organismele Intermediare;
- Dezvoltarea studiilor transnationale comparative.

AXA PRIORITARA 7: ASISTENTA TEHNICA
Domeniile majore de interventie

7.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea
POS DRU
Operatiuni indicative

- Elaborarea rapoartelor, studiilor de baza si cercetarilor relevante pentru
implementarea programului si pregatirea urmatorului exercitiu de programare;

- Sprijin pentru implementarea POS DRU (inclusiv pregatirea si dezvoltarea
proiectului), monitorizare si control, evaluare (ex-ante, on-going, ex-post, strategica,
tematica);

- Sprijin pentru Comitetul de Monitorizare al POS DRU, in special pentru organizare
si logistica;

- Formarea profesionala a personalului AM POS DRU si al organismelor intermediare
privind activitatile specifice;

- Cheltuielile salariale cu personalul si expertii implicati in sarcinile privind elaborarea,
selectarea, evaluarea, controlul si auditul monitorizarii programului;

- Intarirea si imbunatatirea resurselor tehnice si echipamentelor folosite de personalul
implicat in pregatirea, selectia, monitorizarea, controlul si auditul activitatilor din
program;

- Procurarea, instalarea si mentenanta echipamentului TIC (altul decat SMIS) si a
echipamentului de birou necesar pentru managementul si implementarea
programului;

- Sprijin pentru AM POS DRU si organismele intermediare pentru integrarea si
simplificarea sistemelor.
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7.2. Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare
Operatiuni indicative

- Comunicare si informare: elaborarea Planului de Comunicare, infiintarea unei pagini
de web, publicarea si distribuirea informatiei;

- Elaborarea si diseminarea materialelor promotionale si educationale privind POS
DRU, organizarea de conferinte, sesiuni de pregatire, caravane, ateliere de lucru, in
special privind „bune practici”, atat pentru publicul larg, cat si pentru partenerii
sociali, societatea civila si potentialii beneficiari.

VIII. PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII
ADMINISTRATIVE (PO-DCA)11

Obiectiv general
Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei

administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii
romanesti.

Axele prioritare
PO DCA va fi implementat prin trei axe prioritare, inclusiv axa prioritara de

asistenta tehnica, dupa cum urmeaza:
- Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului

ciclului de politici publice
- Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice,

cu accentul pus pe procesul de descentralizare
- Axa prioritara 3: Asistenta tehnica

AXA PRIORITARA 1: IMBUNATATIRI DE STRUCTURA SI PROCES ALE
MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE
Domenii majore de interventie

1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ

Operatiuni orientative
- Elaborarea unui set de instrumente, metode si a unui cadru institutional

(inclusiv planificarea strategica si bugetarea pe programe) specific unei abordari orientate
catre politici publice, care sa duca la o mai buna reglementare (inclusiv la reducerea
costurilor administrative) in administratia publica.

- Instruirea specialistilor implicati in procesul de formulare a politicilor publice in
ministerele de linie si in administratia publica locala.

- Implementarea planurilor strategice si training in planificarea strategica
(inclusiv in bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administratia
publica centrala si locala, inclusiv training pentru consiliile inter-ministeriale si un program
de formare formatori.

- Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova si implementa initiative de
parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesati in procesul de
dezvoltare a politicilor publice.

1.2 Cresterea responsabilizarii administratiei publice

11 www.fonduri-structurale.ro
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Operatiuni orientative
- Dezvoltarea de metodologii si instrumente pentru imbunatatirea sistemelor si

procedurilor de masurare a performantelor si de raportare, inclusiv a mecanismelor de
feedback asupra activitatii administratiei publice, luandu-se in considerare opinia societatii
civile si a publicului larg (cetatenilor).

-Training pentru imbunatatirea calitatii si frecventei raportarii performantelor
administratiei centrale si locale catre beneficiarii directi ai serviciilor publice si catre
grupurile de cetateni.

- Training in tehnici de masurare a performantelor si tehnici de raportare,
inclusiv in elaborarea indicatorilor de performanta, in monitorizare si evaluare.

- Dezvoltarea unei baze de date la nivel national pentru colectarea, raportarea,
analiza si publicarea datelor statistice relevante cu privire la performantele administratiei
publice locale.

- Elaborarea unor metodologii si a unui cadru institutional pentru extinderea
evaluarii de politici si programe la nivelul administratiei centrale si locale.

1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale
Operatiuni orientative
- Revizuirea structurilor si implementarea propunerilor care rezulta din acestea,

implementarea de instrumente moderne, stabilirea si operationalizarea unor structuri noi,
cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociatiile de dezvoltare inter-
comunitare, un corp de administratori publici profesionisti in administratia locala etc.

- Introducerea unor reforme privind managementul calitatii.
- Implementarea unui sistem de management al performantelor resurselor

umane.
- Dezvoltarea functiei de management al instruirii personalului din administratia

publica.
- Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a

personalului cu functii de conducere din administratia publica.
- Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine,

dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.

AXA PRIORITARA 2: IMBUNATATIREA CALITATII SI EFICIENTEI
FURNIZARII SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE
DESCENTRALIZARE
Domeniile majore de interventie:

2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor
Operatiuni orientative
- Training si asistenta tehnica pentru structurile implicate in planificarea si

coordonarea procesului de descentralizare (comitetul tehnic inter-ministerial, UCRAP,
ministerele de linie);

- Elaborarea unor proceduri de cooperare intre administratia centrala si locala,
si intre autoritatile locale si scoli / spitale / servicii de asistenta sociala descentralizate sau
alte structuri implicate in procesul de descentralizare;

- Training pentru functionarii publici din administratia publica locala, mai ales din
sectorul de educatie (inclusiv pentru reprezentantii autoritatilor locale in consiliile de
administratie ale scolilor) si din sectorul de sanatate pentru a implementa eficient noile
servicii descentralizate;

- Training pentru personalul de conducere din spitale si alte institutii medicale
(managerii de spital si membrii consiliilor de administratie);

www.fonduri-structurale.ro
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- Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare in
invatamantul pre-universitar si implementarea recomandarilor evaluarilor;

- Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din
cele trei sectoare prioritare;

- Elaborarea de studii / strategii pentru a sprijini initiativele de descentralizare.
2.2 Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice
Operatiuni orientative
• Dezvoltarea, testarea si implementarea unor standarde de cost si calitate a

serviciilor publice;
• Dezvoltarea de metode de masurare a barierelor administrative;
• Elaborarea de mecanisme /instrumente/proceduri pentru imbunatatirea

sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfete pentru bazele de date
existente;

• Implementarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor
publice (de exemplu, ghiseul unic pentru cetateni, si in forma electronica, planificarea
serviciilor destinate cetatenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobarii
tacite, etc);

• Training in domeniul evaluarii performantelor serviciilor publice;
• Analiza problemelor specifice furnizarii serviciilor publice in vederea

simplificarii si reducerii barierelor administrative pentru cetateni;
• Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management,

inclusiv EMAS12;
• Folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet si baze

de date;
• Implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice

(charters -documente care introduc un set de principii generale privind calitatea furnizarii de
servicii catre cetateni).

AXA PRIORITARA 3 „ASISTENTA TEHNICA ”
Domeniile majore de interventie:

3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO
DCA si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare

Operatiuni orientative
- Sprijinirea managementului general al PO DCA. Acesta poate include

asigurarea de expertiza externa, contractarea unor studii pentru a imbunatati datele
referitoare la administratia publica, asigurarea cursurilor de formare pentru personal,
sprijinirea intalnirilor Comitetului de Monitorizare etc.

- Sprijinirea activitatilor de evaluare a PO pentru a asigura implementarea
eficace a PO DCA.

- Sprijinirea pregatirii viitoarelor interventii ale fondurilor structurale. Aceasta
poate include asigurarea de expertiza externa, elaborarea de evaluari ale nevoilor pentru
viitoarea perioada de programare etc.

3.2 Sprijin pentru activitatile de comunicare si promovare ale PO DCA
Operatiune orientativa

12 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat in mod voluntar, pentru a certifica
organizatiile care isi imbunatatesc in mod continuu activitatea legata de mediul inconjurator. Organizatiile inregistrate
EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc si mentin in functiune un sistem de management de mediu si
raporteaza rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaratii oficiale de mediu verificata in mod independent
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• Sprijinirea activitatilor de comunicare si promovare ale PO DCA. Aceasta
poate include dezvoltarea si implementarea planului de comunicare al PO DCA, stabilirea
unui sistem de informare publica cu privire la PO DCA, etc.

IX. PROGRAMUL OPERATIONAL DE ASISTENTA TEHNICA13

Axe Prioritare
- Axa prioritara 1: Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si

coordonarea programelor
- Axa prioritara 2: Dezvoltari viitoare si sprijin in functionarea Sistemului

Unic Informatic de Management
- Axa prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor

structurale.

AXA PRIORITARA 1: SPRIJIN IN IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR
STRUCTURALE SI COORDONAREA PROGRAMELOR
Domenii cheie de interventie

1.1. Sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor
structurale
Operatiuni finantate

− revizuirea sistemelor si procedurilor generale legate de anumite domenii ale
procesului de gestionare si monitorizare, certificare si sistemul de plati, precum si cel de
control, pe baza punctelor slabe identificate la nivelului tuturor Programelor Operationale;

− elaborarea si distribuirea rapoartelor de activitati si linii directoare cu cele mai
bune practice pentru toate institutiile implicate in gestionarea instrumentelor structurale;

− diferite analize si studii referitoare la eficacitatea si eficienta sistemelor
existente in vederea asigurarii procesului de implementare a instrumentelor structurale;

− studii de macro-analiza;
− sprijin comprehensiv in procesul de pregatire pentru viitoarele interventii prin

instrumentele structurale,
− evenimente si activitati legate de schimbul de experiente atat la nivel

national, cat si la nivel European.
1.2. Evaluare

Operatiuni finantate
- sprijinirea Unitatii Centrale de Evaluare si a activitatilor derulate de ea legate

in mod special de reteaua de evaluare
- derularea de activitati de consolidare a capacitatii in domeniul evaluarii
- desfasurarea de evaluari strategice si ad hoc pentru PO AT, CNSR si PND
- evaluari continue pentru PO AT.
1.3. Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor

Operatiuni finantate
- sprijin in activitatile grupului de lucru pentru coordonarea formarii in acest

domeniu
- organizarea evenimentelor de formare, inclusiv formarea de formatori,

furnizarea sesiunilor de formare si elaborarea manualelor de formare
- elaborarea rapoartelor de formare pe activitati si liniile directoare cu cele mai

bune practice.

13 www.fonduri-structurale.ro



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

169

1.4. Modul de functionare a PO AT, DCMIS, autoritatilor de certificare si de
audit.
Operatiuni finantate

− angajarea de personal contractual in cadrul DCMIS , al PO AT, al autoritatilor
de certificarea, plata si audit pentru sprijinirea modului lor de functionare in raport cu
gestionarea instrumentelor structurale si controlul;

− sprijin in derularea activitatilor DCMIS , autoritatilor de certificare, plata si
audit;

− gestionarea PO AT (inclusiv costurile legate de organizarea reuniunilor
Comitetului de Monitorizare si a altor reuniuni relevante, pregatirea, publicarea si
distribuirea materialelor importante pentru gestionarea si implementarea programului,
costurile legate de pregatirea, selectia si verificarea asistentei, etc.)

− organizarea si functionarea Comitetului National de Coordonare si a sub-
comitetelor lor si coordonarea intre reprezentantii la nivel national, inclusiv pregatirea
documentelor specifice legate de nivelul national.

AXA PRIORITARA 2: DEZVOLTARI VIITOARE SI SPRIJIN IN
FUNCTIONAREA SISTEMULUI UNIC INFORMATIC DE MANAGEMENT
Domenii cheie de interventie

2.1. Dezvoltarea si mentenanta SMIS
Operatiuni finantate

- elaborarea de studii si analize cu privire la modul de functionare al SMIS si la
necesitatile unor dezvoltari viitoare ale sistemului;

- elaborarea, testarea si instalarea unor noi versiuni pentru SMIS;
- transferarea de date de la o versiune SMIS la alta;
- elaborarea unor ghiduri de proceduri;
- derularea activitatilor de mentenanta a SMIS.

2.2. Functionarea Unitatii SMIS
Operatiuni finantate

− angajarea de personal contractual in cadrul Unitatii Centrale SMIS si al
retelei de coordonare;

− sprijin in derularea activitatilor Unitatii Centrale SMIS.
2.3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si

comunicarea cu privire la SMIS
Operatiuni finantate

- organizarea evenimentelor de formare pe SMIS, inclusiv elaborarea si
diseminarea materialelor de formare

- formarea formatorilor pe SMIS
- elaborarea si distribuirea ghidurilor de utilizatori
- elaborarea ghidurilor de tipul intrebari/raspunsuri cu privire la aspectele

functionale ale SMIS
- organizarea unor reuniuni periodice si seminarii de prezentare.
2.4. Furnizarea de echipamente

Operatiuni finantate
- dotarea cu servere, hardware folosit ca terminale SMIS, hardware folosit la

nivel local si la nivelul ariei de raspandire a retelelor SMIS si echipamente de IT si
telecomunicatii.

www.fonduri-structurale.ro
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AXA PRIORITARA 3: DISEMINAREA INFORMATIEI SI PROMOVAREA
INSTRUMENTELOR STRUCTURALE
Domenii cheie de interventie

3.1. Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de
publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
Operatiuni finantate

− organizarea campaniilor si evenimentelor (seminarii, conferinte) in vederea
promovarii unei mai bune intelegeri a fondurilor structurale si a procesului de
implementare si monitorizare in Romania

− pregatirea, publicarea, traducerea si diseminarea materialelor informative
(publicatii, brosuri, dosare, CD-uri si alte formate disponibile) pentru informarea si
promovarea instrumentelor structurale

− actiuni de publicitate si materiale legate de PO AT
− organizarea unor sondaje de opinie
− organizarea de campanii de informare la nivel national prin intermediul

televiziunii, radio-ului si alte mijloace media
− analiza impactului actiunilor de promovare si de publicitate.
3.2. Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale

Operatiuni finantate
- remunerarea personalului ce functioneaza in cadrul Centrului de Informare
- achizitionarea cartilor si materialelor pentru Centrul de Informare
- comunicarea despre Centrul de Informare si oportunitatile oferite
- construirea si mentenanta paginii internet
- organizarea de evenimente legate de activitatea Centrului de Informare.

X. PROGRAMUL TRANSNATIONAL DE COOPERARE EUROPA DE SUD EST14

Scopul general al cooperarii transnationale este de a sprijini o dezvoltare
teritoriala echilibrata si integrarea teritoriala in zona de cooperare.

Ca un obiectiv global, Programul de Cooperare Europa de Sud Est va
dezvolta parteneriate transnationale pe aspecte de importanta strategica pentru
imbunatatirea procesului de integrare teritoriala, economica si sociala si pentru a
contribui la coeziune, stabilitate si competitivitate.

Programul identifica aspecte tematice strategice, relevante pentru zona de
cooperare si care vor fi abordate prin actiuni transnational multi-strat.

AXA PRIORITARA 1 "FACILITAREA INOVATIEI SI A
ANTREPRENORIATULUI"

AoI 1.1 – Dezvoltare retele de tehnologie si inovare in domenii specifice
AoI 1.2 – Dezvoltarea mediului pentru un antreprenoriat inovativ
AoI 1.3 – Imbunatatirea conditiilor cadru si deschidere cai pentru inovatie

AXA PRIORITARA 2 "PROTECTIA SI IMBUNATATIREA MEDIULUI"
AoI 2.1 – Imbunatatire administrare integrata a apei si prevenirea riscului de

inundatii
AoI 2.2 – Imbunatatirea prevenirii riscurilor de mediu

14 www,mie.ro
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AoI 2.3 – Promoveaza cooperarea in administrarea resurselor naturale si
zonelor protejate

AoI 2.4 – Promovarea eficientizarii energiei si resurselor

AXA PRIORITARA 3 "IMBUNATATIREA ACCESIBILITATII"
AoI 3.1 – Imbunatatire coordonare in promovarea, planificarea si operarea

retelelor primare si secundare de transport
AoI 3.2 – Dezvoltare strategii pentru rezolvarea „divizarii din lipsa informatiei”
AoI 3.3 – Imbunatatirea conditiilor cadru pentru platformele multimodale

AXA PRIORITARA 4 "DEZVOLTAREA SINERGIILOR TRANSNATIONALE
PENTRU SUSTENABILITATEA ZONELOR IN CRESTERE"

AoI 4.1 – Rezolvarea problemelor capitale ce afecteaza sistemele de localitati
din zonele metropolitane si regionale

AoI 4.2 – Promovarea unui model echilibrat de zone in crestere atractive si
accesibile

AoI 4.3 – Promovarea utilizarii valorilor culturale pentru dezvoltare
Axa prioritara 5 "Asistenta tehnica pentru implementare si intarirea

capacitatii institutionale"
AoI 5.1 – Asigurarea administrarii principale pentru implementarea programului
AoI 5.2 – Implementare activitati aferente (...)

XI. PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ENPI CBC ROMANIA-
UCRAINA -MOLDOVA 2007-2013

Strategia programului
1. Scopul programului
Programul isi propune ca in contextul unor granite sigure, sa stimuleze

potentialul de dezvoltare al zonei de frontiera, prin favorizarea contactelor intre parteneri de
pe ambele parti ale granitei, in scopul imbunatatirii situatiei economico-sociale si a
mediului inconjurator.

2. Prioritatile si masurile programului

PRIORITATEA 1 - CATRE O ECONOMIE MAI COMPETITIVA ZONEI DE
FRONTIERA

Masura 1.1 - Cresterea productivitatii si competitivitatii regiunilor din zonele
urbane si rurale aflate de ambele parti ale granitelor

Activitatile ce pot fi finantate in cadrul acestei masuri includ:
 Retele de afaceri
 Cursuri de pregatire pentru personalul IMM-uri
 Activitati de cooperare legate de infrastructura
 Cursuri pentru calificarea si perfectionarea fortei de munca
 Cooperarea institutiilor de invatamant in vederea oferirii unor programe

specializate de cursuri cerute de piata muncii
Activitati
- Retele de dezvoltare si promovare a inovarii si cercetarii
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- Tehnici si tehnologii moderne in agricultura
- Imbunatatirea si dezvoltarea facilitatilor in turism (de ex: muzee si centre

culturale care pot contribui la cresterea atractivitatii zonei)
- Informatii si retele in turism
Masura 1.2 - Initiative de cooperare in domeniul transportului si retelelor de

energie
Activitatile ce pot fi finantate in cadrul acestei masuri
- Stoparea decalajelor in cadrul sistemelor energetice
- Scheme de energie neconventionala (biomasa, energie solara, bioenergie)
- Studii de fezabilitate pentru imbunatatirea retelelor de energie si utilizarea la o

scara mai larga a energiei regenerabile
Activitati:
- Transferul de bune practici
- Imbunatatirea infrastructurii drumurilor si cailor ferate de mica anvergura
- Elaborarea studiilor de fezabilitate, proiecte tehnice, evaluarea impactului de

mediu
Lista indicativa a beneficiarilor:
- Autoritati locale si regionale;
- Agentii din sectorul public de transport si energie si furnizori de servicii publice

PRIORITATEA 2 – MEDIU SI PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA

Masura 2.1 – Rezolvarea in comun a unor probleme de mediu, inclusiv
pregatirea pentru situatii de urgenta

Activitatile ce pot fi finantate in cadrul acestei masuri includ:
- Strategii comune sau proiecte strategice legate de probleme comune de mediu
- Proiecte ce se refera la managementul resurselor de apa. Aceste proiecte pot

include reducerea riscului de producere a inundatiilor si masuri de lupta impotriva
inundatiilor

- Imbunatatirea managementului forestier
- Managementul biodiversitatii
- Ameliorarea ariilor protejate la nivel regional si national
Activitati
- Elaborarea studiilor de fezabilitate,proiectelor tehnice, evaluarea impactului de

mediu, analiza cost-beneficiu.
- Realizarea in comun a planurilor pentru situatii de urgenta
- Dezvoltarea in comun a strategiilor si initiativelor
- Sisteme de avertizare rapida pentru evenimente care ameninta viata populatiei
Masura 2.2 – Managementul resurselor de apa si al deseurilor
Activitatile ce pot fi finantate in cadrul acestei masuri includ:
- proiecte la nivel local pentru furnizarea apei potabile si / sau epurare a apei si

dezvoltarea sistemelor de canalizare la nivel local; Proiecte de monitorizare a calitatii apei
din fantani

- proiecte de managementul apelor uzate
- dispozitive de neutralizare, sisteme de canalizare si de folosire a apei reziduala

si pregatirea resurselor umane
Activitati
- strategii de reducere a deseurilor; initiative comune de reciclare
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- elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, evaluari ale impactului de
mediu, analize cost beneficiu, cost - eficacitate

PRIORITATEA 3 - PROMOVAREA ACTIVITATILOR PEOPLE TO PEOPLE

Masura 3.1. - Sprijin pentru administratia locala si regionala, pentru societatea
civila si comunitati locale

Masura 3.2. - Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei

PRIORITATEA 4 - ASISTENTA TEHNICA
Aceasta prioritate orizontala va asigura eficienta si eficacitatea in utilizarea

resurselor, in concordanta cu obiectivele si prioritatile programului

XII. PROGRAMUL DE COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA
INTERREG IVC

Obiectivul strategic general al programului
Cresterea eficacitatii politicilor de dezvoltare regionala si contributia acestora la

modernizarea economica si intarirea competitivitatii in Europa, in domeniile inovarii,
economiei cunoasterii, mediului si prevenirii riscului prin mijloace de cooperare
interregionala.

Axele prioritare si sub-temele aferente
AXA PRIORITARA 1 - INOVARE SI ECONOMIA CUNOASTERII

1.1Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica;
1.2Antreprenoriatul si IMM-urile;
1.3Societatea informationala
1.4Ocuparea fortei de munca, capitalul uman si educatie

AXA PRIORITARA 2 - MEDIU SI PREVENIREA RISCULUI
2.1Riscuri naturale si tehnologice
2.2Managementul apei
2.3Managementul deseurilor
2.4Biodiversitatea si conservarea patrimoniului natural
2.5Energia si transportul public durabil
2.6Patrimoniul cultural si peisajul

AXA PRIORITARA 3 – ASISTENTA TEHNICA – SPRIJIN PENTRU
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

Programul Operational permite doua tipuri de interventii:
> „Initiative regionale” - initiate de actorii regionali, ce au ca scop schimbul

de experienta intr-un anumit domeniu pentru a identifica bune practici si a dezvolta noi
instrumente si abordari in implementarea lor.

> „Proiectele de capitalizare, inclusiv Fast Track” - asigura transferul
bunelor practici identificate catre programele aferente obiectivelor Convergenta,
Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca precum si Cooperare Teritoriala
Europeana
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XIII. PROGRAMUL DE COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA
ESPON15

Tipuri de actiuni finantate prin program
Actiunile eligibile, care constituie obiectul proiectelor, sunt: cercetari, studii

integrate, analize tematice si scenarii despre conditiile-cadru ale dezvoltarii regiunilor si
teritoriilor mai largi, studii de prognoza si de tendinte, elaborarea si urmarirea indicatorilor,
elaborarea de statistici si informatii comparabile la nivel european, construirea baze de
date la nivel european, legarea in retea si instrumente stiintifice destinate utilizarii de catre
factorii de decizie in politica de dezvoltare regionala etc.
Obiectivul strategic general al programului

Programul contribuie la imbunatatirea politicilor referitoare la coeziunea
teritoriala, la cresterea competitivitatii spatiului european prin asigurarea necesarului de
informatii, statistici, studii si alte instrumente, solicitate de sfera politica, in procesul de
eficientizare a politicilor regionale si de coeziune, urmarind imbunatatirea statisticii
europene, a cunostintelor, datelor si indicatorilor privind dezvoltarea si coeziunea
teritoriala.
Prioritatile si tipurile de actiuni ale programului

1. Cercetare aplicata in domeniul dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si
coeziunii (furnizarea de dovezi privind tendintele teritoriale, perspectivele si impactul
politicilor sectoriale);

2. Analize focalizate spatial, realizate la cererea utilizatorilor (realizarea de
modele de dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii tinand cont de situarea acestora in
context european);

3. Platforme si instrumente stiintifice (producerea de indicatori teritoriali
comparabili si de instrumente analitice);

4. Valorificarea rezultatelor cercetarilor, consolidarea spiritului de proprietate
asupra rezultatelor, cresterea participarii la procesul de luare a deciziei (se urmareste
stimularea dialogului si dezvoltarea relatiilor de comunicare intre institutiile din domeniul
cercetarii si autoritatile publice responsabile cu dezvoltarea teritoriala);

5. Asistenta tehnica, Sprijin pentru dezvoltarea capacitatii de analiza si
Comunicare.

XIV. PROGRAMUL DE COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA
INTERACT-II

Obiectivul strategic general al programului
Cresterea eficientei si eficacitatii programelor si proiectelor de cooperare

teritoriala in perioada de programare 2007-2013.
Axele prioritare si sub-temele aferente

AXA PRIORITARA 1 – DEZVOLTAREA SI LIVRAREA SERVICIILOR
Grup de interventie 1 - Baza informationala (studii aplicate; baza de date;

15 www.mdlpl.ro/documente/state_membre
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Resurse informatii generale; codificarea bunei guvernari) – sa se
dezvolte si mentina o baza informationala pentru
cooperare teritoriala;
- Instrumente (dezvoltarea unor noi instrumente;
initiative pilot)– furnizarea unor manuale si materiale
precum si a unor proceduri standard pentru realizarea
cooperarii teritoriale;

Grup de interventie 2 - Coordonarea retelei grupurilor tinta INTERACT
Cooperare (managementul retelei; sprijin pentru retele

tematice);
- Schimb si transfer de cunostinte („know how”) intre
institutiile implicate in cooperare teritoriala - organizarea
de conferinte, seminarii, sesiuni de instruire; furnizarea
de servicii de consultanta si indrumare;

Grup de interventie 3 - Diseminare si publicitate - consolidarea site-ului internet
Diseminare si publicitateINTERACT; diseminarea documentelor si a

materialelor promotionale;
Grup de interventie 4 - Managementul calitatii - standarde de calitate; controlul

continutului
Managementul calitatii
AXA PRIORITARA 2 – ASISTENTA TEHNICA
Asistenta tehnica - in special pentru Secretariatul INTERACT:

2.1 activitati de management;
2.2 activitati de monitorizare si evaluare;
2.3 activitati de informare si comunicare

XV. PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALA URBACT II

Obiectivul strategic general al programului
Satisfacerea necesarului de informatii in procesul de eficientizare a politicilor de

dezvoltarea urbana durabila, prin care toate regiunile europene sunt ajutate sa se
adapteze viitoarelor circumstante de dezvoltare.
Axele prioritare si sub-temele aferente

AXA PRIORITARA 1: ORASE, PROMOTOARE ALE CRESTERII
ECONOMICE SI OCUPARII FORTEI DE MUNCA

1.1Promovarea antreprenoriatului;
1.2 Imbunatatirea Inovarii si Economiei Cunoasterii;
1.3 Ocuparea fortei de munca si capitalul uman;

AXA PRIORITARA 2: ORASE ATRACTIVE SI UNITE
2.1Dezvoltarea integrata a zonelor degradate sau in curs de degradare
2.2 Integrarea Sociala;
2.3 Aspectele legate de mediu;
2.4 Guvernanta si planificarea urbana.

AXA PRIORITARA 3: ASISTENTA TEHNICA (asigura managementul si
implementarea programului)

www.mdlpl.ro/documente/state_membre
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IX. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE
pentru perioada 2007 - 2013

FIŞA PROIECTELOR
Număr proiect: 1

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 110 PE O DISTANŢĂ DE 7 KM

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Modernizarea drumurilor comunale pe o distanţă de 7 km
va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice
viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, îmbunatăţirea legăturilor rutiere cu
comunele învecinate şi satele componente. Va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii
care tranzitează comuna.

REZULTATELE OBŢINUTE:

 Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale;
 Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultură, recreere;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct
asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei Mirosloveşti;
- potenţialii investitori;
- participanţii la traficul rutier.

ACTIVITĂŢILE Realizarea studiului de fezabilitate
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PROIECTULUI:  Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee: DA
SPF: NU
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns că este
foarte importantă modernizarea drumului comunal DC 110.

Număr proiect: 2

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 107A PE O DISTANŢĂ DE 3 KM

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Modernizarea drumurilor comunale pe o distanţă de 3 km
va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice
viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, îmbunatăţirea legăturilor rutiere cu
comunele învecinate şi satele componente. Va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii
care tranzitează comuna.

REZULTATELE OBŢINUTE:

 Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale;
 Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultură, recreere;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct
asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei Mirosloveşti;
- potenţialii investitori;
- participanţii la traficul rutier.

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee: DA
SPF: NU
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns că este
foarte importantă modernizarea drumului comunal DC 107
A.

Număr proiect: 3

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 110 A PE O DISTANŢĂ DE 4 KM

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti
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ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Modernizarea drumurilor comunale pe o distanţă de 4 km
va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice
viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, îmbunatăţirea legăturilor rutiere cu
comunele învecinate şi satele componente. Va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii
care tranzitează comuna.

REZULTATELE OBŢINUTE:

 Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale;
 Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultură, recreere;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct
asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei Mirosloveşti;
- potenţialii investitori;
- participanţii la traficul rutier.

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee: DA
SPF: NU
SF: DA
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PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns că este
foarte importantă modernizarea drumului comunal DC 110
A.

Număr proiect: 4

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 107 PE O DISTANŢĂ DE 6 KM

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Modernizarea drumurilor comunale pe o distanţă de 6 km
va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice
viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, îmbunatăţirea legăturilor rutiere cu
comunele învecinate şi satele componente. Va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii
care tranzitează comuna.

REZULTATELE OBŢINUTE:

 Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale;
 Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultură, recreere;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct
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asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.
POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei Mirosloveşti;
- potenţialii investitori;
- participanţii la traficul rutier.

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee: DA
SPF: NU
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns că este
foarte importantă modernizarea drumului comunal DC 107.

Număr proiect: 5

CONSTRUCŢIE POD PESTE RÂUL MOLDOVA CU LEGĂTURĂ E85 MIROSLOVEŞTI
CU COMUNA PĂSTRĂVENI JUDEŢUL NEAMŢ

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
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SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
Construcţia podului va îmbunătăţi legăturile rutiere cu
comunele învecinate şi cu satele componente. Va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii
care tranzitează comuna.

REZULTATELE OBŢINUTE:

 Construcţie pod;
 Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultură, recreere;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct
asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei Mirosloveşti
- potenţialii investitori
- participanţii la traficul rutier

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns că este
foarte importantă construcţia podului.
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Număr proiect: 6

REABILITARE A TREI PODURI PESTE PÂRÂUL HUMĂRIE ŞI PÂRÂUL SOCI
PE DC 110 ŞI DC 110A

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
Reabilitarea celor trei poduri va îmbunătăţi legăturile
rutiere cu comunele învecinate şi cu satele componente. Va
deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru
turiştii care tranzitează comuna.

REZULTATELE OBŢINUTE:

 Construcţie pod;
 Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultură, recreere;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct
asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei Mirosloveşti
- potenţialii investitori
- participanţii la traficul rutier

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

184

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea celor trei poduri.

Număr proiect: 7

MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN SATELE MIROSLOVEŞTI ŞI SOCI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE: Obiectivele proiectului sunt de modernizare a căminelor
culturale în satele Mirosloveşti şi Soci.

REZULTATELE OBŢINUTE: - Modernizarea căminelor culturale;
- Regenerarea mediului cultural şi a valorilor acestuia.
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POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă modermnizarea căminelor culturale din sat
Mirosloveşti şi Soci.

Număr proiect: 8

CONSTRUCŢIE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT VERŞENI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
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SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE: Obiectivele proiectului sunt de construcţie cămin cultural în
satu Verşeni.

REZULTATELE OBŢINUTE: - Construcţie cămin cultural în sat Verşeni.
- Regenerarea mediului cultural şi a valorilor acestuia.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a raspuns că este
foarte importantă construcţie cămin cultural în sat Verşeni.

Numărul: 9

EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MIROSLOVEŞTI
PE O DISTANŢĂ DE 10 KM

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA: România
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REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Prin extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă se
urmăreşte atingerea următoărelor obiective:
- acoperirea necesarului şi satisfacerea cerinţelor de apă ale
populaţiei în comună pe o distanţă de 10 km;
- utilizarea eficientă a resurselor de apă;
- asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
- asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toată
comuna;
- protecţia mediului înconjurător.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- reducerea riscului inundaţiilor asupra suprafeţelor agricole
si localităţilor;
- diminuarea riscurilor provocate de către seceta prin
crearea şi utilizarea sistemului de irigaţii;
-scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
- scăderea factorului de poluare;

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: DA
SF: NU
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PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă extinderea reţelei de apă în comună.

Număr proiect:10

ÎNFIINŢARE SISTEM CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ŞI TRATARE A
APELOR REZIDUALE ÎN SATELE MIROSLOVEŞTI, SOCI, VERŞENI ŞI MITEŞTI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsii în studiul de fezabilitate şi proiect tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Realizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare şi
tratare a apelor reziduale va avea efecte benefice asupra
dezvoltării economice a zonei prin:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea şi construcţiile;
- zona va deveni mai atractivă pentru investitori, activitatea
acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- accesul populaţiei la infrastuctură edilitară;
-scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei;
- scăderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi
inundaţiile.
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POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- agentii economici din zonă
- turistii care tranzitează comuna
- instituţiile publice din comună

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: DA
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă realizarea reţelei de canalizare şi staţiei
de epurare şi tratare a apelor reziduale.

Număr proiect: 11

EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsii în studiul de fezabilitate şi proiect tehnic
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CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice
asupra dezvoltării economice a zonei prin:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea şi construcţiile;
- zona va deveni mai atractivă pentru investitori, activitatea
acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- accesul populaţiei la infrastuctură edilitară;
-scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei;
- scăderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi
inundaţiile.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- agentii economici din zonă
- turistii care tranzitează comuna
- instituţiile publice din comună

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă realizarea reţelei de canalizare.
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Număr proiect: 12

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene / structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
Obiectivul acestui proiect este modernizarea sistemului
rutier datorită stării tehnice necorespunzătoare a drumurilor
comunale şi a străzilor privind semnalizarea rutieră

REZULTATELE OBTINUTE:
- Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură
- fluidizarea circulaţiei
- sistematizarea străzilor

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTĂ:

- participanţii la traficul rutier
- locuitorii comunei
- turistii care tranziteaza comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare
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STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă modernizarea sistemului rutier.

Numărul: 13

LUCRĂRI DE REGULARIZARE A ALBIEI RÂULUI MOLDOVA ŞI APĂRĂRII DE
MALURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA CONSECINŢELOR DISTRUCTIVE

ALE INUNDAŢILOR

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

-

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
Diminuarea riscurilor şi pagubelor produse de deversările
de ape şi aluncările de terenuri asupra activităţii socio-
economice şi mediului înconjurător, prin acţiuni şi măsuri
concrete prevăzute a se lua la nivel local (comunal).

REZULTATELE OBŢINUTE:
- Reducerea riscului de inundaţii;
- Securitate şi protectia cetăţenilor;
- Atragerea de investitori.
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POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
-agenţii economici şi institutiile publice din comună
- turistii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT:NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populatiei intervievate a raspuns că este
importantă regularizarea albiei râului Moldova.

Număr proiect: 14

LUCRĂRI DE DECOLMATARE ŞI AMENAJARE A PÂRÂURILOR SOCI, HUMĂRIE
ŞI GRUI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

-
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CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Diminuarea riscurilor şi pagubelor produse de deversările
de ape ale pârâurilor Soci, Hrumărie şi Grui, dar şi a
aluncărilor de terenuri asupra activităţii socio-economice şi
mediului înconjurător, prin acţiuni şi măsuri concrete
prevăzute a se lua la nivel local (comunal).

REZULTATELE OBŢINUTE: - Reducerea riscului de inundaţii;
- Securitate şi protectia cetăţenilor;
- Atragerea de investitori.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
-agenţii economici şi institutiile publice din comună
- turistii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT:NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populatiei intervievate a răspuns că este
importantă decolmatarea şi amenajarea pârâurilor.
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Număr proiect: 15

LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE A MALULUI ÎN ZONA PÂRÂULUI HUMĂRIE PENTRU
PREVENIREA ALUNECĂRILOR DE TEREN ŞI PROTEJAREA LOCUINŢELOR DIN

ZONĂ

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

-

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Diminuarea riscurilor şi pagubelor produse de deversările
de ape şi a aluncărilor de terenuri pentru protejarea
locuinţelor din zonă şi asupra activităţii socio-economice şi
mediului înconjurător, prin acţiuni şi măsuri concrete
prevăzute a se lua la nivel local (comunal).

REZULTATELE OBŢINUTE:
- Reducerea riscului de inundaţii;
- Reducerea riscului alunecărilor de teren;
- Securitate şi protectia cetăţenilor;
- Atragerea de investitori.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
-agenţii economici şi institutiile publice din comună
- turistii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
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Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT:NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populatiei intervievate a răspuns că este
importantă întărirea malului pârâului Humărie pentru
prevenirea alunecărilor de teren şi protejarea locuinţelor.

Număr proiect: 16

REABILITAREA ŞCOLIOR DIN SATELE SOCI ŞI VERŞENI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regasi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele acestui proiect sunt:
- reabilitare şi modernizarea clădirii şcolilor prin
schimbarea acoperişului, mobilier, tâmplărie, grup sanitar,
dotare centrale termice, etc.;
- dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea profesională, echipamente IT şi materiale
specifice pentru documentare.
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REZULTATELE OBŢINUTE:

- Asigurarea calităţii procesului de învăţământ ;
- Accesul la educaţie gratuit a tuturor copiilor comunei;
- Aigurarea numărului de locuri necesare şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate  care să susţină

nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
-Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a

îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă.
POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de
finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea şcolilor din satele Soci şi Verşeni.

Număr proiect: 17

REABILITARE ŞCOALĂ DE ARTE ŞI MESERII MIROSLOVEŞTI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU
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VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regasi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele acestui proiect sunt:
-reabilitare şi modernizarea clădirii şcolii de arte şi meserii
întărire structură de rezistenţă, mobilier, tâmplărie, grup
sanitar, dotare centrale termice, etc.;
-dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea profesională, echipamente IT şi materiale
specifice pentru documentare.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- Asigurarea calităţii procesului de învăţământ ;
- Accesul la educaţie gratuit a tuturor copiilor comunei;
- Aigurarea numărului de locuri necesare şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate  care să susţină

nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
-Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a

îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă.
POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de
finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea şcoliI de arte şi meserii.
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Număr proiect: 18

CONSTRUCŢIE SEDIU GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL MIROSLOVEŞTI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regasi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE: HG – hotărâre guvernamentală

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele acestui proiect sunt:
- construcţia grădiniţei în sat Mirosloveşti;
- dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea profesională, echipamente IT şi materiale
specifice pentru documentare.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- Asigurarea calităţii procesului de învaţământ ;
- Accesul la educaţie gratuit a tuturor copiilor comunei;
- Aigurarea numărului de locuri necesare şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate  care să susţină

nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
-Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a

îmbunătăţi gradul şi calitatea ocuparii forţei de muncă.
POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- preşcolarii satului Mirosloveşti
- potenţialii investitori

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de
finanţare
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STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă construcţia grădiniţei din sat Mirosloveşti.

Număr proiect: 19

CONSTRUCŢIE SEDIU GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL MITEŞTI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE: HG – hotărâre guvernamentală

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele acestui proiect sunt:
- construcţia grădiniţei în sat Miteşti;
- dotarea cu echipamente didactice, echipamente

pentru pregătirea profesională, echipamente IT şi
materiale specifice pentru documentare.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- Asigurarea calităţii procesului de învaţământ ;
- Accesul la educaţie gratuit a tuturor copiilor comunei;
- Aigurarea numărului de locuri necesare şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate  care să susţină

nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
-Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a

îmbunătăţi gradul şi calitatea ocuparii forţei de muncă.
POTENŢIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei
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AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- preşcolarii satului Miteşti
- potenţialii investitori

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de
finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: DA
PT: DA
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă construcţia grădiniţei din sat Miteşti.

Număr proiect: 20

CONSTRUCŢIE SEDIU GRĂDINIŢĂ SAT VERŞENI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regasi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
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credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele acestui proiect sunt:
-Construcţie sediu grădiniţă în sat Verşeni;
-dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea profesională, echipamente IT şi materiale
specifice pentru documentare.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- Asigurarea calităţii procesului de învaţământ ;
- Accesul la educaţie gratuit a tuturor copiilor comunei;
- Aigurarea numarului de locuri necesare şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate  care să susţină

nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
-Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a

îmbunătăţi gradul şi calitatea ocuparii forţei de muncă.
POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- preşcolarii satului Verşeni;
- potenţialii investitori

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de
finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă construirea unei grădiniţe în sat Verşeni.

Număr proiect: 21

REABILITAREA GRĂDINIŢEI SAT SOCI (RK)

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti
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ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regasi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele acestui proiect sunt:
- reabilitare şi modernizarea clădirii grădiniţei;
- dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea profesională, echipamente IT şi materiale
specifice pentru documentare.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- Asigurarea calităţii procesului de învaţământ ;
- Accesul la educaţie gratuit a tuturor copiilor comunei;
- Aigurarea numarului de locuri necesare şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate  care să susţină

nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
-Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a

îmbunătăţi gradul şi calitatea ocuparii forţei de muncă.
POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- preşcolarii satului Soci
- potenţialii investitori

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile de
finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
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Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a raspuns că este
importantă reabilitarea grădiniţei din sat Soci.

Număr proiect: 22

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ,
A SPAŢIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARĂ

ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

-

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se asigure:
- conservarea şi protejarea resurselor naturale;
- eliminarea deşeurilor menajere în spaţii organizate;

REZULTATELE OBŢINUTE:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viată ale cetăţenilor;
- promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de
salubrizare;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- protecţia mediului înconjurător.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
-agenţii economici şi instituţiile publice din comună
- turiştii care tranzitează comuna
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ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă organizarea sistemului de colectare a
deşeurilor menajere.

Numar proiect: 23

ÎNCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii: DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

-

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se asigure:
- închiderea actualelor platforme de gunoi;
- reducerea poluării;
- conservarea şi protejarea resurselor naturale.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
- promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de
salubrizare;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- protecţia mediului înconjurator.

POTENŢIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
-agenţii economici şi instituţiile publice din comună
- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT:NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă închiderea actualelor platforme de gunoi.

Număr proiect: 26

EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ METAN
ÎN SATUL SOCI PE O DISTANŢĂ DE 6 KM

IDENTIFICARE ŞI LOCLIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România
Regiunea 1 Nord Est
Iaşi
Mirosloveşti
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CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA
reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA
în continuare: NU
în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

-

CHELTUIELI EFECTUATE: -
SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se asigure:
- extinderea reţelei de gaz metan în sat Soci pe o distanţă
de 6 km;
- reducerea poluării;
- reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
- conservarea şi protejarea resurselor naturale.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
- dezvolatrea infrastructurii de bază pentru a deservii
cetăţenii comunei;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- protecţia mediului înconjurator.

POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
-agentii economici şi instituţiile publice din zonă
- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
 Pregatirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de posibilităţile
de finanţare

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee : DA
SPF: NU
SF: NU
PT:NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
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PROIECTULUI: realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă realizarea reţelei de gaz în sat Soci.

Număr proiect: 25

CONSTRUCŢIE DISPENSAR UMAN ÎN SAT MIROSLOVEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii: DA

reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele acestui proiect sunt:

- construire dispensar uman în sat Mirosloveşti;

- achiziţionarea de echipamente şi materiale necesare

unei bune funcţionari a dispensarului;

- acordarea unor facilităţi medicilor (locuinţă, teren

agricol, mijloc de transport adecvat zonei).
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REZULTATELE OBŢINUTE:

- Desfăşurarea activităţii de asigurare a serviciilor

medicale la standardele impuse de legislaţia în

domeniu;

- Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanţi;

- Îndrumarea şi coordonarea către spitalele judeţene a

persoanelor aflate în stare critică;

- Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea

de sănătate a populatiei.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT: NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală.

De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

realizate în procesul de elaborare a strategiei de

dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a
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răspuns că este foartă importantă construirea

dispensarului uman.

Număr proiect: 26

MONTAREA A MAI MULTOR POSTURI DE TRANSFORMARE ÎN
LOCALITATE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PARAMETRILOR

CURENTULUI ELECTRIC
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Frumuşica

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 1 Nord Moldova

Botoşani

Frumuşica

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA

reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate ăi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

- accesul neîngrădit al populaţiei la infrastructura de

bază

- montarea a mai multor posturi de transformare în

comună.
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- reabilitarea tensiunii curentului electric.

REZULTATELE OBŢINUTE:
- mărirea gradului de confort din punct de vedere al

iluminatului public;

- economii în ceea ce priveste consumul de energie.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- agenţii economici şi instituţiile publice din comună

- turiştii care tranziteaza comună

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregatirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT:NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării

opiniei publice realizate în procesul de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei

intervievate a răspuns că este important să se

realizeze montarea posturilor de transformare în

comună.
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Numar proiect: 27

EXTINDEREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNĂ

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

TÂŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU

reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate ţi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Extinderea retelei de iluminat public si creşterea

randamentului energetic la sistemele de iluminat.

Adaptarea reţelei de iluminat la standardele

europene, în acord cu CIE 115/1995.

Satisfacerea cerinţelor de vizibilitate pentru drumurile

publice conform cu norma romana SR 13433/1999.

REZULTATELE OBŢINUTE: - mărirea gradului de confort din punct de vedere al

iluminatului public;
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- economii în ceea ce priveşte consumul de energie.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- agenţii economici şi instituţiile publice din comună

- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilitatile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT:NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării

opiniei publice realizate în procesul de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei

intervievate a răspuns că este important să se extindă

reţeaua de iluminat public în comună.

Număr proiect: 28

REABILITAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNĂ

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
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MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

TÂŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   NU

reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate ţi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Imbunătăţirea retelei de iluminat public si creşterea

randamentului energetic la sistemele de iluminat.

Adaptarea reţelei de iluminat la standardele

europene, în acord cu CIE 115/1995.

Satisfacerea cerinţelor de vizibilitate pentru drumurile

publice conform cu norma romana SR 13433/1999.

REZULTATELE OBŢINUTE:
- mărirea gradului de confort din punct de vedere al

iluminatului public;

- economii în ceea ce priveşte consumul de energie.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- agenţii economici şi instituţiile publice din comună
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- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilitatile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT:NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării

opiniei publice realizate în procesul de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei

intervievate a răspuns că este important să se

realizeze lucrările de reabilitare a reţelei de iluminat

public.

Număr proiect:29

DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENTĂ
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa
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JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii: DA

reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene / structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele proiectului constau în:

- îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de

urgenţă la nivelul comunei prin reducerea timpului de

intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat

şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

- dezvoltarea capacităţii autorităţii publice locale în

vederea gestionării eficiente a serviciilor publice

descentralizate în continuarea procesului de

modernizare prin achiziţionarea znei autospeciale

PSI, autogreder, buldo-excavator, volă, camion.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- compartimentul de voluntariat pentru situaţii de

urgenţă mai bine dotat tehnic, cu posibilităţi de

menţinere a funcţiilor instituţiilor vitale, a condiţiilor de

comunicare directă şi de intervenţie în timp real, în

scopul utilizării optime a resurselor aflate la dispoziţie

în caz de necesitate;
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- personal mai bine instruit, având competenţa în

utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei

tehnologii, în scopul eficientizarii serviciilor publice

oferite cetăţenilor;

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei;

- potenţialii investitori;

-agenţii economici şi instituţiile publice din comună;

- turiştii care tranzitează comuna.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT:NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul

consultării opiniei publice realizate în procesul de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este

importantă achizitionarea de către administraţia

publică locală a dotărilor pentru intervenţii în caz de

situaţii de urgenţă.
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Numar proiect: 30

DOTĂRI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA

reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele proiectului constau în:

- dotarea administraţiei publice locale cu

aparatură specială pentru eficentizarea activităţilor

înteprinse de acesta şi în conformitate cu normele

europene.;

- dezvoltarea capacităţii autorităţi publice locale

în vederea gestionării eficiente a serviciilor publice
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descentralizate în continuarea procesului de

modernizare prin achiziţionare de 10 calculatoare, 2

copiatoare xerox, etc.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- dotarea administraţiei publice locale cu calculatoare

copiatoare etc. pentru rezolvarea cu rapiditate a

problemelor cetăţenilor.

- personal mai bine instruit, avand competenţă în

utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei

tehnologii, în scopul eficientizării serviciilor publice

oferite cetăţenilor;

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- agenţii economici din zonă

- instituţii publice

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT: NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
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PROIECTULUI: consultării opiniei publice realizate în procesul de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populatiei intervievate a răspuns că este

importantă achiziţionarea de către administraţia

publică locală dotarea cu aparatură electronică şi

birotică.

Numar proiect: 31

REALIZARE ALEI PIETONALE ÎN COMUNĂ
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA

reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSA DE FINANŢARE: buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte

îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor
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economici la infrastructura de bază conform normelor

europene.

REZULTATELE OBŢINUŢE:
 Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri

locale;

 Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- agenţii economici şi instituţiile publice din zonă

- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregatirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului



DURATA PROIECTULUI:
proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT: NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul

consultării opiniei publice realizate în procesul de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este

importantă realizarea aleilor pietonale în comună.
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Numar proiect: 32

DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL
DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ŞI SALUBRITATE

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA

reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regasi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSA DE FINANŢARE: buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se

asigure:

- conservarea şi protejarea resurselor naturale;

- eliminarea deşeurilor menajere în spaţii organizate.

- achiziţionare de: maşină colectare, pubele, maşină

pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi a drumurilor din

comună

REZULTATELE OBŢINUTE: - îmbunătăţirea condiţiilor de viată ale cetăţenilor;
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- promovarea calităţii şi eficienţei activităţtilor de

salubrizare;

- dezvoltarea durabilă a serviciilor;

- protecţia mediului înconjurator.

POTENTIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- agenţii economici şi instituţiile publice din zonă

- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate

 Elaborarea proiectului tehnic

 Aprobarea începerii proiectului

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

 Contractarea proiectului

 Organizarea licitaţiilor

 Monitorizare, evaluare, control

 Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT: NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul

consultării opiniei publice realizate în procesul de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este f

importantă achiziţiona-rea de utilaje si echipamente

pentru serviciul de gospodărire comunală şi

salubritate.



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

224

Număr proiect: 33

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SĂ CUPRINDĂ UN
CĂMIN – AZIL PENTRU BĂTRÂNII COMUNEI ŞI DOTAREA ACESTUIA

CU MOBILIER
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 1 Nord Moldova

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA

reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regasi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSA DE FINANŢARE: buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se

asigure:

- construire complex social care să cuprindă un

cămin- azil pentru bătrânii comunei;

- realizarea şi dotarea cu echipamente şi aparatură

necesară unui complex social care să cuprindă un

cămin – azil cu 80 de locuri pentru bătrâni.
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REZULTATELE OBŢINUTE:

- îmbunatăţirea condiţiilor de viată ale cetăţenilor;

- îngrijirea bătrânilor şi dotarea cu asistenţă medicală;

- atragerea de noi venituri pentru administraţia locală;

- crearea de noi locuri de muncă în comună;

- atragerea potenţialilor investitori în zonă.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate

 Elaborarea proiectului tehnic

 Aprobarea începerii proiectului

 Pregatirea şi depunerea cererii de finanţare

 Contractarea proiectului

 Organizarea licitaţiilor

 Monitorizare, evaluare, control

 Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în functie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT: NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul

consultării opiniei publice realizate în procesul de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este

importantă construirea unui complex social care să

cuprindă un cămin – azil pentru bătrâni.
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Numar proiect: 34

AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACĂ ŞI RECREERE
PENTRU COPIII COMUNEI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA

reparaţii:   NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie:  NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se

amenajeze un centru de joacă destinat celor mici, se

urmăreşte crerea unui spaţiu prietenos, familiar, care

să stimuleze imaginaţia şi creativitatea. Un loc pictat

în culori vii, o lume a basmelor şi a jucăriilor care îi

intampină, stimulând şi educând simţul artistic al

copiilor.

Prin implementarea acestui proiect, autoritatea
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publică locală se aşteaptă să atragă atenţia celor cu

putere economică, pentru a demara proiecte de mai

mare amploare în comunitate.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- acces la centru de joacă şi recreere a tuturor copiilor

comunei;

- stimularea implicării părinţilor în educaţia copiilor;

- desfăşurarea numeroaselor activităţi artistice, festive

(sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor), educative

şi sportive impreuna cu copii.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- agenţii economici din zonă

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT: NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul

consultării opiniei publice realizate în procesul de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală,



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

228

majoritatea populatiei intervievate a răspuns că este

importantă amenajarea şi dotarea centrelor de joacă

şi receere pentru copii comunei Mirosloveşti.

Număr proiect: 35

REABILITAREA MONUMENTELOR ISTORICE DE PE RAZA COMUNEI
MIROSLOVEŞTI

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii: NU

reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene / structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Prin realizarea acestui proiect se doreşte reabilitarea

monumentelor istorice de pe raza comunei

Miroloveşti.

REZULTATELE OBŢINUTE: - un omagiu adus celor care au murit pentru patrie în
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primul război mondial, în al doilea război mondial şi în

războiul pentru independenţă.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI / GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT:NU

DE: NU

Executie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locala. De asemenea, în cadrul consultării

opiniei publice realizate în procesul de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei

intervievate a răspuns că este important să se

reabiliteze monumentele istorice.

Număr proiect: 36

CONSTRUIREA UNUI NOU SEDIU DE PRIMĂRIE
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/ Consiliul Local al comunei Mirosloveşti
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SOLICITANTUL:

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEORIA PROIECTULUI: investiţii: NU

reparatii: DA

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

Obiectivele proiectului sunt:

- de construire a unui nou sediu de primărie în

comuna Mirosloveşti;

- asiguraea condiţiilor de lucru la standardele

europene a salariaţilor primăriei.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor

comunei;

- revigorarea mediului cultural al comunei;

-.crearea de noi locuri de muncă.

POTENŢIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- locuitorii comunei

- potenţialii investitori

- salariaţii primăriei;

-agenţi economici din zonă.
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: DA

PT: NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării

opiniei publice realizate în procesul de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei

intervievate a răspuns că este oarecum importantă

construirea unui nou sediu de primărie.

Număr proiect: 37

CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT ÎN SAT MIROSLOVEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti
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CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii:   DA

reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se

amenajeze o sală de sport în satul Mirosloveşti.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- desfăşurarea activităţilor sportive ale localnicilor în

condiţiile optime de confort şi siguranţă;

- regenerarea mediului rural şi a valorilor acesteia prin

sprijinirea noi generaţi de a învăţa în condiţi moderne.

POTENTIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- şcolarii satului Mirosloveşti

- locuitorii comunei..

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului
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DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: DA

PT:NU

DE: NU

Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării

opiniei publice realizate în procesul de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei

intervievate a răspuns ca este foarte important să se

construiască o sală de sport sat Mirosloveşti.

Număr proiect: 38

ÎNFIINŢARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA MIROSLOVEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Consiliul Local al comunei Mirosloveşti

ŢARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

România

Regiunea 2 Sud-Est Constanţa

Iaşi

Mirosloveşti

CATEGORIA PROIECTULUI: investiţii: DA

reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA

în continuare: NU

în curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic

CHELTUIELI EFECTUATE: -



Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Mirosloveşti

234

SURSE POSIBILE DE
FINANŢARE:

buget local

buget de stat

fonduri europene/structurale

credite bancare

parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se

înfiinţeze o sală de sport în comuna Mirosloveşti.

REZULTATELE OBŢINUTE:

- desfăşurarea activităţilor sportive ale localnicilor în

condiţiile optime de confort şi siguranţă;

- regenerarea mediului rural şi a valorilor acesteia prin

sprijinirea noi generaţi de a învăţa în condiţi moderne.

POTENTIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ŢINTA:

- şcolarii satului Mirosloveşti

- locuitorii comunei..

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

Contractarea proiectului

Organizarea licitaţiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL
PROIECTULUI:

Idee : DA

SPF: NU

SF: NU

PT:NU

DE: NU

Execuţie: NU
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării

opiniei publice realizate în procesul de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei

intervievate a răspuns ca este important să se

construiască o bază sportivă în comuna Mirosloveşti.

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL:

GOSPODARU IONUŢ, primar al comunei Mirosloveşti,

POPUTOAIA ION, viceprimar al comunei Mirosloveşti,

POPUTOAIA GHEORGHE, secretar al comunei Mirosloveşti,

TRIFAN EUGENIA, contabil al Primăriei Mirosloveşti


