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Anexa 1 

Plan de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 

2014 – 2020 

 

Portofoliu de acțiuni cu finanțare locală și finanțare europeană  

 
 

Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

STRETEGIC 

DE  

INTERVENȚIE 

 

NIVEL STRATEGIC 

 

Direcții strategice  

de intervenție 

 

 

NIVEL TACTIC 

 

Măsuri 

 

NIVEL OPERAȚIONAL 

 

Proiecte 

 

Perioada 2014 – 2020 

 

Surse de finanțare 

1.  Resursa umană 1.1. Îmbunătățirea 

capitalului uman la 

nivelul comunei 

Vînători-Neamț. 

1.1.1. Încurajarea acțiunilor 

de pregătire profesională 

(inițiere, calificare, 

recalificare) a adiferitelor 

grupuri de persoane, 

locuitori ai comunei. 

1. Proiect: Organizarea de sesiuni de pregătire 

profesională.. 
 

1.1.2. Încurajarea înființării 

de noi locuri de muncă la 

nivelul comunei. 

2. Proiect: Organizarea de sesiuni de informare 

referitor la reglementările care stipulează 

acordarea de facilități angajatorilor care creează 

noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri 

absolvenți, etc. 

.  

 

1.1.3. Îmbunătățirea 

condițiilor de locuire. 

3. Proiect: Construirea unui număr de locuințe 

sociale, locuințe de tip ANL pentru persoane 

defavorizate și pentru familii tinere cu resurse 

financiare modeste.  

 

2.  Agricultura 

 

 

2.1. Îmbunătățirea 

economică locală în 

domeniul agriculturii.   

2.1.1. Susținerea prin 

servicii de informare, 

consultanță, instruire, 

agenților economici locali, 

activi în domeniul agricol, 

a resursei umane, a 

comunității în general. 

1. Proiect: Efectuarea unui studiu, în vederea 

identificării nevoilor/ facilităților necesare 

agenților economici activi în domeniul agricol, 

precum și a posibililor investitori locali sau 

externi. 

 

2. Proiect: Campanii de informare cu privire la 

reglementările naționale și europene, în 

domeniul înființării și funcționării agenților 

economici cu activități în domeniul agricol. 
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3. Proiect: Sprijinirea participării agenților 

economici locali la conferințe, târguri interne și 

internaționale cu profil agricol. 

 

4. Proiect: organizare de sesiuni de instruire în 

domeniile: antreprenoriat, scriere proiecte pentru 

programe de finanțare care se adresează 

sectorului agricol. 

 

5. Proiect: Organizarea de cursuri de instruire 

acreditate sau nu, în diferite meserii agricole. 
 

6. Proiect: Certificarea calității produselor 

locale în conformitate cu standardele europene 

(eticheteleecologice). 

 

 

7. Proiect: Promovarea cooperării între 

producătorii agricoli locali și agenți economici 

activi în domeniul industriei alimentare. 

 

 

8. Proiect: Acțiuni de curățenie/ îmbunătățire/ 

refacere pășuni folosite pentru pășunatul 

animalelor locuitorilor comunei. 

 

 

2.1.2. Suport pentru creare 

de entități economice cu 

profil agricol și/ sau pentru 

dezvoltarea celor existente. 

 

9. Proiect: Înființarea de structuri asociative care 

să exploateze intensiv terenuri luate în arendă, în 

prezent nelucrate. 

 

10. Proiect: Înființarea unui sistem de 

colectare şi valorificare a produselor agricole 

la nivel local (lapte, lână, etc.); 

 

 

11. Proiect: Re(tehnologizarea) agenților 

economici care desfășoară activități agricole. 

 

 

12. Proiect: Înființarea unui centru/ laborator de 

însămânțare artificială a animalelor. 
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    13. Proiect: Înființarea de entități ale 

economiei sociale în domeniul agricol (fermă 

zootehnică și/ sau de legume; ciupercărie; 

familii de albine, amenajare crescătorii de 

păstrăvi și crapi, pe cursul apelor; înființare 

culturi plante medicinale (cătină, măceș, soc, 

păducel, salcâm, roiniță, etc); înființare cultură 

de salcie energetică; crescătorii cai de rasă 

pentru concursuri hipice; livezi; plantații de 

struguri; etc). 

 

 

14. Proiect: Promovarea unor proiecte pilot în 

vederea amenajării de gospodării montane 

multifuncţionale; 

 

 

3.  Infrastructura 

 

3.1. Îmbunătățirea, 

extinderea infrastructurii 

de transport rutier, 

înființarea infrastructurii 

de transport aerian. 

3.1.1. Inființarea/ 

extinderea/ reabilitarea/ 

modernizarea/ întreținerea 

rețelei de transport (străzi, 

drumuri de interes local, 

helioport). 

1. Proiect: Asfaltarea unor drumuri din categoria 

celor sătești, pe raza comunei. 
 

2. Proiect: Construirea unui pod rutier care să 

asigure legătura între satele Lunca și Vînători-

Neamț. 

 

3. Proiect: Construirea unei punți pietonale peste 

râul Nemțisor în satul Lunca. 

 

 

4. Proiect: Construirea de trotuare pentru pietoni 

de-a lungul principalelor drumuri care străbat 

comuna, în special DN 15B. 

 

5. Proiect: Construirea celei de a treia benzi de 

circulație pe șoseaua care tranzitează satul de la 

Vest la Nord (DN 15B). 

 

6. Proiect: Efectuarea de reparații curente și 

capitale, la drumurile, șanțurile laterale, 

podurile și podețele existente în comună. 

 

 

     7. Proiect: Amenajarea/ reabilitarea unor 

drumuri forestiere.  

 

 

8. Proiect: Modernizarea cailor de acces către 

pășuni. 
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9. Proiect: Amenajarea pistelor pentru bicicliști. 

 
 

10. Proiect: Efectuarea de lucrări de întreținere/ 

curățare a drumurilor secundare, pe timp de 

iarnă. 

 

11. Proiect: Implementarea proiectului Centurii 

ocolitoare a orașului Tg. Neamț, care va devia 

circulația mașinilor de tonaj greu de pe DN 15B 

(prin centrul comunei Vînători-Neamț, zonă în 

care structura de rezistență a caselor, este 

afectată din cauza gabaritului mare al 

camioanelor aflate în transit). 

 

 

12. Proiect: Implementarea proiectului privind 

autostrada Iași – Tg. Mureș, planificată să 

tranziteze comuna Vînători-Neamț (partea de 

Sud a comunei). 

 

 

13. Proiect: Elaborarea documentației tehnice 

(studii fezabilitate, proiecte tehnice, etc) și 

efectuarea lucrărilor de construcție a unui 

helioport pe raza comunei. 

 

3.2. Îmbunătățirea și 

extinderea rețelei de 

alimentare cu energie 

electrică. 

3.2.1. Modernizarea 

sistemului de iluminat 

public. 

 

14. Proiect: Extinderea/ modernizarea sistemului 

de iluminat public  
 

 3.3. Îmbunătățirea rețelei 

de alimentare cu apă. 

 

3.3.1. Reabilitarea/ 

modernizarea/ întreținerea 

rețelei de alimentare cu 

apă. 

15. Proiect: Dezvoltarea/ extinderea rețelei de 

apă și racordări ale gospodăriilor populației. 
 

 

3.4. Îmbunătățirea  rețelei 

de canalizare. 

 

4.4.1. Extinderea/ 

reabilitarea/ rețelei publice 

de canalizare cu stație de 

epurare.  

16. Proiect: Execuția lucrărilor pentru înființarea 

rețelei de canalizare satul Vînători-Neamț. 

 

 

3.5. Introducerea rețelei 

de alimentare cu gaze 

naturale. 

3.5.1. Înființarea rețelei de 

alimentare cu gaze 

naturale. 

17. Proiect: Elaborarea documentației tehnice 

(studii fezabilitate, proiecte tehnice, etc) și 

execuția lucrărilor pentru înființarea rețelei de 

alimentare cu gaze naturale. 
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3.6. Îmbunătățirea 

fondului locuibil. 

3.6.1. Reabilitare, 

construire locuințe noi. 

18. Proiect: Elaborarea documentației tehnice 

(studiu fezabilitate, proiect tehnic, etc) și 

efectuarea lucrărilor de construire a unui număr 

de locuințe ANL pentru tineri. 

 

19. Proiect: Elaborarea documentației tehnice 

(studiu fezabilitate, proiect tehnic, etc) și 

efectuarea lucrărilor de construire a unui număr 

de locuințe sociale pentru persoane defavorizate. 

 

 

20. Proiect: Elaborarea unui proiect pentru 

susținerea familiilor sărace în vederea reabilitării 

locuințelor. 

 

4.  Economic 

 

4.1. Dezvoltarea și 

susținerea unui mediu 

economic performant, 

capabil să asigure 

creșterea economiei 

locale. 

 

4.1.1. Diversificarea 

servicilor de informare, 

consultanță, suport, 

instruire, acordate agenților 

economici locali.  

1. Proiect: Elaborarea unui studiu, în vederea 

identificării nevoilor mediului de afaceri local. 

 

 

2. Proiect: Campanii de informare cu privire la 

reglementările naționale și europene, în 

domeniul înființării și funcționării agenților 

economici. 

 

 

3. Proiect: Sprijinirea participării agenților 

economici locali la conferințe, târguri interne și 

internaționale. 

 

 

4. Proiect: organizare de sesiuni de instruire în 

domeniile: antreprenoriat, scriere proiecte pentru 

diferite programe de finanțare. 

 

5. Proiect: Încurajarea participării agenților 

locali, la licitațiile organizate de către APL 

pentru derularea de investiții locale. 

 

4.2. Ocupare și piața 

muncii. 

4.1.2. Sprijinirea 

reconversiei profesionale și 

dezvoltarea de măsuri 

active de ocupare pe piața 

muncii. 

6. Proiect: Elaborarea unui studiu privind 

meseriile căutate pe piața muncii din regiune. 
 

7. Proiect: Organizare cursuri de inițiere/ 

calificare/ recalificare profesională pentru 

persoanele active din comună. 
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4.1.3. Suport pentru creare 

de IMM-uri, 

microintreprinderi și pentru 

dezvoltarea celor existente. 

 

8. Proiect: Investitii in retehnologizare 

(tehnologii moderne și/ sau inovative 

nepoluante). 

 

9. Poiect: Certificarea sistemelor de management 

al calității conform standardelor ISO 9001/ 2001 

și a  sistemelor de management mediu  ISO 

14001. 

 

 

10. Proiect: Certificarea produselor și serviciilor.  

11. Proiect: Inființarea unei rețele a agenților 

economici din localitate și elaborarea unei 

strategii comune de marketing. 
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4.3. Îmbunătățirea 

reprezentării agenților 

economici din comuna 

Vînători-Neamț pe piața 

județului Neamt și 

creșterea contribuției 

agenților locali, la PIB-ul 

județean. 

4.3.1. Creșterea numărului 

agenților economici locali 

și diversificarea 

activităților economice. 

Proiecte pentru înființarea și/ sau dezvoltarea 

următoarelor tipuri de activități economice: 

 meștesuguri tradiționale/ artizanat proprii 

populației majoritare (alimentare, mic 

mobilier, împletituri, cuverturi și carpete, 

haine de port popular ș.a.); 

 meștesuguri tradiționale/ artizanat proprii 

populației de etnie romă; 

 unități cu funcțiuni de cazare și alimentație 

de tip “agroturism”; 

 apicultură; 

 ciupercării; 

 colectare, depozitare, procesare, (uscare, 

ambalare)  și desfacere plante medicinale, 

fructe de pădure, plante medicinale și 

aromatice; 

 marketing general pentru activitățile 

economice prezente în  comună; 

 procesare a produselor vegetale și 

animale; 

 supermarket și piață agro-alimentară; 

 servicii (coafor, frizerie, înfrumusețare, 

reparații produse uz casnic, reparatii 

încălțăminte, service auto și de utilaje 

agricole, etc.) 

 herghelie; 

 bază de echitație; 

 entități de economie socială (fermă 

zootehnică și/ sau de legume, atelier 

croitorie pentru îmbrăcăminte tradițională a 

femeilor de etnie romă/ costume populare 

romănești, atelier tinichigerie auto, etc.); 

 amenajare crescătorii de păstrăvi și crapi, 

pe cursul apelor; 

 înființare culturi plante medicinale 

(cătină, măceș, soc, păducel, salcâm, 

roiniță, etc); 

 înființare cultură de salcie energetică; 

 Centru îmbuteliere apă plată; 

 Centru de colectare a laptelui; 

 solarii de legume; 

 laborator patisserie, brutărie; 
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5. Educație, 

Cultură, 

Social, ONG 

    

 5.a. 

Învățământ 

5.a.1. Îmbunătățirea 

managementului 

domeniului de 

învățământ, la nivelul 

comunei. 

5.a.1.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

1. Proiect: Realizarea reparațiilor curente la școli   

2. Proiect: Realizarea reparațiilor curente/ 

capitale a terenului de sport al școlilor  
 

3. Proiect: Realizarea reparațiilor curente/ 

capitale a grădinițelori  
 

4. Proiect: Construirea unor anexe la Scoala 

Gimnazială din satul Vînători-Neamț, în vederea 

suplimentării spațiilor școlare în condițiile în 

care în prezent, deși programul se desfășoară în 

două schimburi, sălile de clasă sunt insuficiente. 

 

 

5. Proiect: Construirea unei Sali de sport pentru 

Scoala nr. 2 – Drehuta 
 

 

 

 

 

6.Proiect:  Construirea unei scoli cu clasele I – 

IV in sat Manastirea Neamt, copiii din acea zona 

fiind nevoiti sa faca naveta pentru a ajunge la 

scoala din sat Vinatori – Neamt 

 

7. Proiect: Construirea unei gradinite in sat 

Manastirea Neamt. 
 

8. Proiect: Reamenajarea spațiului de joacă în 

aer liber al grădiniței din  satul Vînători-Neamț. 
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9. Proiect: Reabilitarea termică a structurilor de 

învățământ școlare și preșcolare existente în 

comună. 

 

 

10. Proiect: Reluarea și definitivarea lucrărilor la 

Campusul Școlar. 
 

5.a.1.2. Modernizarea/ 

îmbunătățirea dotărilor 

structurilor preșcolare și 

școlare și facilități de 

transport școlar la nivelul 

comunei. 

11. Proiect: Modernizare clase și dotări cu 

mobilier modern și material didactic specific 

inclusiv manuale școlare noi și în număr 

suficient), la școlile din comună. 

 

   12. Proiect: Modernizare clase și dotări cu 

mobilier modern,cu  material didactic specific si 

jucarii, la grădinițele din comună. 

 

5.a.1.3. Derularea de 

programe, activități noi și/ 

sau suplimentare, care să 

vină în sprijinul/ să 

completeze procesul de 

învățământ obligatoriu, în 

vederea prevenirii 

abandonului școlar. 

13. Proiect: Înființarea unui program de tipul 

“Școala după școală” în cadrul școlilor din 

comună, care să permită acordarea de suport 

elevilor provenind din categorii defavorizate, în 

vederea scăderii riscului de abandon școlar, 

rezolvării problemelor de adaptare a unor elevi, 

suplinirii nivelului scăzut de cultură şi instruire 

al unor familii și asigurării unei bune integrări 

sociale, prin îmbunătățirea rezultatelor școlare. 

 

 

14. Proiect: Construirea unei cladiri în care va fi 

înființată o Grădiniță cu program prelungit. 
 

5.a.1.4. Conștientizarea și 

responsabilizarea cadrelor 

didactice, părinților cu 

privire la implicarea activă 

în procesul de învățământ 

și referitor la importanța 

absolvirii ciclului inferior, 

în vederea alegerii corecte 

a parcursului edcativ-

profesional. 

15. Proiect: Participarea la programe de pregătire 

continuă/ perfecționare a cadrelor didactice 

active în comună (suplimentarea certificărilor 

pentru activitățile educative tip “A doua șansă”, 

etc.). 

 

 

16. Proiect: Îmbunătățirea strategiei de atragere a 

elevilor în unitățile de învățământ din comună, 

prin implicarea mai eficientă a cadrelor didactice 

în acțiuni specifice. 

 

 

17. Proiect: Campanii de informare/ educare a 

părinților în vederea creșterii nivelului de 

implicare în actul de educare a copiilor. 

 



Martie – mai 2013 

Valentina PARASCHIV – F.R.D.S. 

10 

   18. Proiect: Înființarea unui Centru pentru 

Informare, Orientare și Consiliere Educativ-

Profesională, pentru elevii din ultimul an al 

Ciclului de Învățământ Gimnazial. 

 

 

5.b. Cultură, 

Culte, 

Activități 

sportive/ 

recreative 

5.b.1. Îmbunătățirea 

managementului în 

domeniul cultural, la 

nivelul comunei. 

5.b.1.1. Înființarea/ 

extinderea/ reabilitarea 

infrastructurii  instituțiilor 

culturale și de desfășurare a 

activtăților sportive/ 

recreative. 

1. Proiect: Efectuarea unui studiu în vederea 

identificării necesităților de lucrări de întreținere 

și/ sau modernizare a tuturor clădirilor ce 

adăpostesc locașuri de cultură la nivelul comunei 

(Căminul Cultural, muzee, Biblioteca, etc.) 

 

2. Proiect: Înființarea unui parc de joacă pentru 

copii,. 

 

3. Proiect: Înființarea unui parc distractiv/ parc 

tematic/ grădină publică, pentru populația de 

toate vârstele. 

 

 

4. Proiect: Înființarea unei Baze sportive care să 

cuprindă:  

- un bazin de inot; 

- un teren de fotbal; 

- un teren de handball; 

- o sală de sport/ fitness/ dans modern; 

- un teren pentru activități ecvestre;  

- patinoar; 

 

 

5. Proiect: Construirea unui monument de 

cinstire a eroilor neamului (pe dealul Nemțișor). 

 

6. Proiect: Susținerea construirii si reparatiilor la  

bisericile din comuna Vinatori-Neamt. 

 

7. Proiect: Amenajarea unor pârtii de schi în 

satele Nemțișor și Lunca; 
 

8. Proiect: Construirea unei telegondole pe 

raza comunei. 
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5.b.1.2. Stabilirea de 

parteneriate cu 

organizațiile societății 

civile şi cultele religioase 

active în domeniul culturii. 

 

9. Proiect: Realizarea unui Centru Cultural 

care să: 

- promoveze tezaurului cultural-istoric al 

comunei prin diverse instrumente precum 

publicații (flyere, broșuri, pliante, o nouă 

monografie, panouri publicitare la intrările în 

comună cu informații despre muzee, pensiuni 

turistice, etc), susținerea participării 

grupurilor/ ansamblurilor locale, la diverse 

manifestări județene, regionale, naționale și 

internaționale; 

- antreneze toate instituțiile și persoanele 

avizate în vederea promovării și dinamizării 

activităților culturale; 

- înființeze printre altele, o trupă de teatru 

pentru copii și tineret, un club al persoanelor 

vârstnice, un club al tinerilor, un taraf de 

muzică tradițională românească și a populației 

de etnie romă, etc.; 

- îmbunătățească colaborarea între mănăstiri și 

administrația locală în ceea ce privește 

implicarea acestora în activitățile culturale ale 

comunității; 

- înființeze un Punct de acces internet/ Centru de 

perfecționare în utilizarea calculatorului, pentru 

tineri; 

 

 

. 

10. Proiect: Realizarea de campanii de advocacy 

și antidiscriminare referitoare la populația de 

etnie romă. 

 

11. Proiect: Realizarea unei strategii de 

promovare a  tezaurului cultural-istoric, a 

tradițiilor, tipărirea de broșuri, pliante de 

promovare a obiectivelor de interes cultural de 

pe raza comunei; insuficientă preocupare 

pentru cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor 

locale, prin punerea în valoare a tezaurului 

cultural - istoric existent în localitate;  
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    12. Proiect: organizarea unei tabere anuale de 

sculptură. 

 

 5.c. Social 5.c.1. Îmbunătățirea 

politicii locale în 

domeniul social. 

2.4.1. Modernizarea 

managementului public în 

administrarea politicilor 

publice de asistență socială. 

1. Proiect: Înființarea unui  Serviciu Public de 

Asistență Socială, în vederea acordării de suport 

grupurilor defavorizate (includerea 

Compartimentului de Asistență Socială, în 

cadrul Serviciului). 

  

 

2. Proiect: Înființarea unui Centru Social 

Multifuncțional, prin care: 

- să fie acordate servicii curente și servicii în 

regim de urgență, pentru persoanele aflate în 

situatie critică (abuz, violență domestică, bătrâni, 

persoane cu dizabilități, îngrijiri la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice, cantină socială); 

- să fie înființat un Birou de voluntariat; 

 

 

3. Proiect: Înființarea și funcționarea unui Centru 

de primire a persoanelor vârstnice. 
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 5.d. ONG 5.d.1. Îmbunătățirea 

politicii locale în relația 

cu organizațiile 

nonguvernamentale. 

5.d.1.1. Construirea unei 

strategii de cooperare cu 

organizațiile 

nonguvernamentale active 

la nivelul comunei, cu 

sediul în comună sau în 

afara ei. 

1. Proiect: Constituirea unei „structuri pentru 

relaţia cu mediul asociativ” la nivelul 

Primăriei Vînători-Neamț, care să 

implementeze strategia de cooperare cu 

organizațiile nonguvernamentale active la 

nivelul comunei, cu sediul în comună sau în 

afara ei: 

- pregătirea şi adoptarea unui acord – cadru de 

cooperare între Primărie, Consiliul Local şi 

O.N.G.-urile din localitate; 

- promovarea O.N.G.-urilor care au avut o 

activitate semnificativă pentru comunitatea 

vânătoreană; 

- creşterea rolului O.N.G.-urilor privind 

organizarea timpului liber al tinerilor şi 

implicarea lor în viaţa comunităţii, precum şi a 

problemelor comunităţii; 

- susținerea activităţilor derulate până în 

prezent de către ONG-uri și preluarea şi 

dezvoltarea activităților în conformitate cu 

contractele de parteneriat existente, sau cele 

care vor fi încheiate în cadrul unor viitoare 

proiecte; 

- sprijinirea participării tinerilor dar și a 

celorlalte categorii de populație, în diferitele 

forme ale activităţilor voluntare și ca membri 

in aceste structuri asociative; 

- moderarea unei rețele locale de ONG-uri cu 

sediul pe teritoriul comunei, încurajând astfel 

colaborarea dintre aceste structuri și 

implicarea lor în luarea deciziilor la nivel 

local; 

- susținerea personalului ONG-urilor locale în 

participarea la seminarii de scriere și 

implementare de proiecte în cadrul Fondurilor 

Structurale și de Coeziune; 

 

 

6. Sănătate 6.1. Îmbunătățirea stării 

de sănătate a locuitorilor 

comunei.  

6.1.1. Dezvoltarea 

serviciilor medicale și de 

sănătate oferite locuitorilor 

1. Proiect: Reînființarea și funcționarea 

cabinetului stomatologic (reamenajare, dotare, 

înființare post). 
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comunei. 2. Proiect: Înființarea și/ sau reabilitarea, dotarea 

la standarde și redeschiderea: 

- unui dispensar medical în satul Nemțișor, care 

să asigure serviciu de gardă; 

- unui dispensar medical în satul Lunca; 

- unui dispensar medical în satul Mânăstirea 

Neamț; 

 

 

 

3. Proiect: Modernizarea dotărilor cabinetelor 

medicale existente  
 

4. Proiect:Organizarea locurilor de colectare  si 

distrugere a deseurilor sanitare conform 

normelor legale 

 

5. Infiintare punct farmaceutic in sat Manastirea 

Neamt care sa practice desfacerea 

medicamentelor la aceleasi preturi practicate si 

de farmaciile din oras si comuna. 

 

6. Proiect: Igienizarea grupurilor sanitare 

școlare. 

 

 

7. Proiect: Înființarea/ dotarea cabinetelor 

medicale școlare. 

 

 

8. Proiect: Înființarea unui Centru de sănătate 

(servicii de recuperare, servicii de întreținere – 

SPA, etc). 

 

 

9.Proiect: Infiintarea unui dispensar veterinar in 

a carui incinta sa functioneze si un laborator 

veterinar. 

 

10.Proiect:  Introducerea de tehnici si tehnologii 

medicale pentru tratarea bolnavilor. 
 

 11. Proiect: Perfectionarea profesionala a 

personalului sanitar.   
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6.1.2. Conștientizarea și 

responsabilizarea 

locuitorilor privind 

importanța cunoașterii și 

respectării normelor/ 

regulilor/ legislației în 

domeniul sănătății publice. 

12. Proiect: Campanii anuale de sănătate, 

adresate populației cu diverse obiective 

(contracepție, consultații gratuite, screening pe 

cancer de col uterin și mamar, însușirea 

normelor de educație sanitară, etc) și diferite 

instrumente de implementare (adunări publice, 

focus grp-uri, informare din ușă în ușă, pliante, 

flyere, bannere, etc.) 

 

 

13. Proiect: Organizarea unei baze de date în 

care cele 1.500-1.700 de persoane neasigurate 

dar înscrise pe listele celor trei medici de familie 

din comună, să fie înregistrate după anumiți 

indicatori (gen, vârstă, clase de venit, mediu 

rezidențial, nivel de educație, tip de boli) în 

vederea utilizării oportunităților oferite prin 

programe/ proiecte în domeniul sănătății. 

 

 

 

7. 

 

Mediu 
 

7.1. Îmbunătățirea 

managementului 

sistemului de gestionare 

al deșeurilor. 

7.1.1. Controlul și 

monitorizarea colectării, 

transportului, depozitării 

deșeurilor industriale și 

menajere. 

1. Proiect:  Realizarea unui sistem integrat de 

colectare selectivă a deșeurilor solide la nivelul 

comunei, dotat cu utilaje moderne specifice 

 

2. Proiect: Dotarea parcărilor, locurilor de popas 

și campare, cu recipiente specifice de colectare a 

gunoiului, precum și instalarea lor pe trotuare. 

 

 

http://www.primariatasnad.ro/Proiect_deseuri.html
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7.1.2. Conștientizarea și 

responsabilizarea 

locuitorilor și agenților 

economici privind protecția 

mediului, prin depozitarea 

selectivă a deșeurilor 

menajere și a celor 

rezultate în urma derularii 

diverselor activități 

economice. 

3. Proiect: Organizarea de campanii; 

- de informare/ educare a copiilor, din grădinițe 

și școli, cu includerea de campanii de colectare a 

deșeurilor; 

- de informare privind importanța dotării 

gospodăriilor proprii cu fose septice sau bazine 

vidanjabile și posibilitatea compostării 

deșeurilor biodegradabile care, în mediul rural, 

reprezintă aproximativ 80% din totalul 

deșeurilor casnice; 

- de responsabilizare a agenților economici 

privind depozitarea și transportul deșeurilor 

rezultate din activitățile economice desfășurate; 

- de ecologizare a apelor curgătoare de pe raza 

comunei (colectarea pet-urilor ) 

 

4. Proiect: Înființarea unei întreprinderi sociale 

de compostare a deșeurilor biodegradabile care, 

în mediul rural, reprezintă aproximativ 80% din 

totalul deșeurilor casnice. 

 

 

   

7.2. Prevenirea și 

combaterea efectelor 

nocive asupra mediului. 

7.2.1. Prevenirea și 

combaterea efectelor 

inundațiilor. 

5. Proiect: Înființarea unui Centru pentru 

monitorizarea si avertizarea situatiilor de urgente 

(inundatii,poluarea apei, aerului, solului). 

 

6. Proiect: Lucrări de regularizare a cursului 

Ozanei.. 

 

7. Proiect: Lucrări de îndiguire, drenare, taluzare 

a pârâurilor care strabat comuna Vînători-

Neamț. 

 

 

8. Proiect: Lucrări de îndiguire și decolmatare a 

gârlelor din comunitatea.. 

 

9. Proiect: Amenajări specifice, în vederea 

combaterii eroziunii solului prin gradul înalt de 

torențialitate.  

 

 

10. Proiect: Realizarea unui sistem adecvat de 

iluminat public ecologic, care să influențeze cât 

mai puțin viețuitoarele nocturne.  
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11. Proiect: Realizarea unui studiu pentru 

identificarea nevoilor de îmbunătățiri funciare la 

nivelul comunei, elaborarea unui proiect cu 

documentații tehnice afernte și implemantarea 

lui (regularizări, drenări, decolmatări, etc.) 

 

7.2.2. Combaterea 

practicilor poluante de 

curățare a  diverselor tipuri 

de terenuri, a celor de 

deversare în ape și/ sau 

debarasare în locuri 

neamenajate, a deșeurilor 

menajere și a celor 

rezultate în urma derulării 

de activități economice.   

12. Proiect: Introducerea unui sistem local de 

penalizare a persoanelor care practică 

incendierea miriștirilor și a resturilor vegetale, a 

persoanelor și agenților economici care 

deversează în ape și/ sau se debarasează de 

deșeurile menajere și/ sau cele rezultate în urma 

derulării de activități economice, în albia apelor 

sau pe terenuri neamenajate pentru acest scop. 

 

 

 7.2.3. Creșterea producției 

de energie din surse 

regenerabile. 

13. Proiect: Realizarea de sisteme pentru 

producerea energiei electrice din surse 

regenerabile (eoliană, solară, hidrologică).   

 

7.3. Dezvoltarea spațiilor 

verzi și crearea unor 

perdele vegetale de  

protecție. 

7.3.1. . Initierea unor 

programe de amenajare 

parcuri, scuaruri, de 

plantare si/ sau replantare a 

spatiilor verzi, de creere a 

perdelor vegetale de  

protecție, de îmbunătățire 

și ecologizare a unor 

pășuni. 

14. Proiect: Realizarea de amenajări ambientale 

substanțiale (parcuri, scuaruri). 

 

 

  15. Proiect: Elaborarea unui proiect pentru 

desecarea și efectuarea de îmbunătățiri funciare 

pe pășunea Slatina. 

 

16. Proiect: Realizarea de: 

- plantări/ replantări pe terenuri publice de pomi 

fructiferi); 

- plantări de arbori pe pășunile publice sau aflate 

în proprietate particulară și care înregistrează 

alunecări de teren; 

- plantări de liziere salcâmi pe marginea râurilor 

și pâraielor de paza comunei; 

 

 

17. Proiect: Crearea de perdele vegetale de 

protecție, pe străzile cu circulație intensă. 
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8.  Turism 
 

8.1. Punerea în valoare a 

potențialului turistic 

local. 

8.1.1. Promovarea și 

valorificarea potențialului 

turistic local. 

1. Proiect: Înființarea unui Centru de promovare 

a: 

- culturii, datinilor și obiceiurilor populare 

specifice zonei și comunei Vînători-Neamț 

(conservarea și promovarea patrimoniului 

imaterial, organizarea de festivaluri cu specific 

local, etc); 

- structurilor de primire turistice cu funcţiuni de 

cazare de pe raza comunei; 

- structurilor de primire turistice cu funcţiuni de 

alimentație de pe raza comunei; 

- obiectivelor turistice naturale, sociale, 

religioase și cultural – istorice de valoare 

națională și internațională de pe teritoriul 

comunei; 

- obiectivelor de agrement care vor fi realizate în 

perioada 2014-2020: telegondolă, pîrtii de schi, 

trasee de turism ecvestru, patinoar; 

 

 

8.1.2. Îmbunătățirea 

fondului de structuri de 

primire turistice cu 

funcţiuni de cazare și de 

alimentație, de pe raza 

comunei. 

2. Proiect: Înființarea unui număr de noi structuri 

de primire turistice cu funcţiuni de cazare și de 

alimentație (specificul tradițional va fi îmbinat 

cu dotările moderne cerute de standardele de 

clasificație). 

 

8.1.3. Îmbunătățirea 

resursei umane din 

structurile de primire 

turistice cu funcţiuni de 

cazare și de alimentație, de 

pe raza comunei. 

3. Proiect: Elaborarea și implementarea de 

proiecte POSDRU, prin intermediul cărora vor fi 

derulate traininguri de pregătire a: 

- personalului activ în structurile turistice de pe 

raza comunei; 

- persoanelor care doresc să se angajeze în 

structurile turistice de pe teritoriul comunei sau 

din alte regiuni; 

 

8.1.4. Valorizarea Parcului 

Natural Vânători Neamț, 

care se întinde și pe raza 

comunei, pe o suprafață de 

aprox. 10.000 ha. 

4. Proiect: Implementarea Strategiei de vizitare a 

Parcului Natural Vânători Neamț (elaborarea și 

implementarea de proiecte incluse în Planul de 

management al Vizitatorilor). 

 

 

9.  Administrația 

locală 

9.1. Îmbunătățirea 

capacității instituționale 

și administrative la 

nivelul APL. 

9.1.1. Asigurarea 

suportului de   

infrastructură și servicii 

pentru APL. 

1. Proiect: Lucrări de întreținere, modernizare, 

extindere a sediului Primăriei comunei Vînâtori-

Neamț. 
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  2. Proiect: Înființarea și funcționarea unui padoc 

în satul Vînători-Neamț (sterilizare, hrană, 

habitat și pentru câinii din cele două comunități). 

 

 

9.1.2. Asigurarea 

suportului cu personal în 

cadrul APL 

3. Proiect: Participarea membrilor aparatului 

APL, la sesiuni de perfecționare continuă  pe 

diverse domenii de activitate . 

 

 

9.2. Modernizarea 

serviciilor de 

Administrație Publică 

Locală. 

9.2.1. Implementarea 

sistemului de asigurare a 

calității ISO 9001.  

4. Proiect: Certificarea sistemului de asigurare a 

calității ISO 9001. 
 

5. Proiect: Implementarea/ menținerea sistemului 

de certificare a calității ISO 9001 la nivelul 

serviciilor de utilitate publică în subordinea 

Primăriei. 

 

9.3.2. Asigurarea 

protecției/  siguranței în 

circulația rutieră 

6. Proiect: Dotări specifice pentru creșterea 

siguranței circulației pietonilor și 

conducătorilor auto: 

- achiziționare aparat radar.  

- achiziționare/ instalare/ menținere sisteme de 

semnalizare rutieră în comună (indicatoare 

rutiere în unele zone cu risc, în special la 

trecerea de pietoni cu avertizare sonoră și 

luminoasă; 

- achiziționarea unui sistem de supraveghere 

video stradală. 

 

 

 


