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Dezvoltarea spațiului rural este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care
are ca scop creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și
instituționale, ceea ce poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi.
Programele de dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce
necesită un timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi
rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare programe succesive, cu efecte
durabile.
Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul
abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor
prezente și viitoare, printr- o abordare integrată între dezvoltarea economică,
protecția mediului și justiție socială.
”Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a -și satisface
propriile nevoi.”
(Lester Brown)
Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027, constă în
găsirea de soluții la solicitările cetățenilor, prin implicarea directă și promta în
rezolvarea acestora, dar și continuarea dezvoltării edilitare.
Ca parte a Uniunii Europene, Comuna Agapia are nevoie de o viziune clară şi
de o strategie care să evidențieze rolul important ce revine valorificării potenţialului
de absorbţie a fondurilor europene. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de
dezvoltare regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor
europene.
Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeană a promovat prin Strategia
“Europa 2020” un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent,
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Comisia Europeană a reînnoit inițiativa “Calea către excelență”, pentru a continua să
ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă. În ceea ce privește
inovarea “Calea către excelență” este o altă modalitate prin care Comisia Europeană
ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de inovare solide,
sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-2027.
În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel
regional, național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare
economică și socială durabilă, incluzivă și performantă. În contextul lipsei unei
viziuni strategice pe termen mediu (2021-2027) și lung, ar duce la creșterea
vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri sociale și economice prin
imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de riscuri și
vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi formulată o viziune
strategică globală asupra procesului de dezvoltare a Comunei Agapia.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Agapia pentru perioada 2021-2027
prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile
necesare dezvoltării durabile a comunei.
Având în vedere definiția strategiei rezultă trăsăturile definitorii ale strategiei
care sunt obligatorii de îndeplinit:


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

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


Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi acţional al strategiei,

calitatea lor fiind determinantă pentru performanţele viitoare ale unității
administrativ teritoriale.


Strategia vizează perioade viitoare, cel mai adesea 6 ani.
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Sfera de cuprindere a strategiei este unitatea administrativ teritorială în

ansamblul său – cel mai adesea – sau părţi importante ale acesteia.
Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei Agapia constatat în
identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale comunei care au asigurat consensul
asupra priorităților de dezvoltare ale comunei, în definirea direcțiilor de acțiune
strategică, pe perioada 2021 - 2027 și în transpunerea lor într-un portofoliu de
proiecte, care să asigure premisele implementarii strategiei, dar mai ales în orientarea
populației, în special cea tanară, pe canalizarea propriilor nevoi pe alte direcții de
dezvoltare decât cele strict legate de infrastructura de bază( apă, canalizare, străzi).
Obiectivul general al strategiei comunei Agapia îl reprezintă dezvoltarea
echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu
economico- social competitiv, stabil, sănatos si diversificat, care să asigure creșterea
economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele
specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și cu
planurile strategice elaborate la nivel regional, național și european.
De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborarii acestui
document și să se asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere și nu
numai, la elaborarea lui și mai ales la aplicarea acestuia.
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Agapias-au
parcurs trei etape principale:
I. Etapa de Analiză: în cadrul căreia se asigură o dezvoltare locală durabilă și
integrată. Ca urmare va avea loc crearea și dezvoltarea unei baze de date din toate
sectoarele de activitate pentru o cunoaștere aprofundată a resurselor și nevoilor
comunității, precum și evaluarea potențialului local. Identificarea și evaluarea
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punctelor tari și a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situației existente,
iar oportunitățile și riscurile luate în considerare permit identificarea unor ținte și
mobilizarea resurselor si eforturilor pentru atingerea lor.
II. Etapa de elaborare a strategiei: în funcție de datele culese și problemele
identificate se vor stabili obiectivele pe termen scurt și mediu ale comunei. Astfel se
vor identifica domeniile de interes, se va concepe designul strategiei și se va proceda
la elaborarea acesteia. Această etapă este cea mai însemnată în cadrul demersului
formulării strategiei de dezvoltare locală, solicitând implicarea întregii comunități, de
la membrii persoane fizice la organizații publice și private și aleșii locali.
III. Etapa de implementare și evaluare a strategiei de dezvoltare locală: în
cadrul acestei etape se va elabora portofoliul de proiecte.
Metodologia de elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială
Durabilă este axată pe urmatoarele direcții de acțiune:


Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent

structurat pe cele trei etape/faze de lucru.


Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării publice si

stabilirea de grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes.


Din aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții primariei,

consilieri locali, cât si agenți economici, ONG-uri și persoane fizice interesate.
Aceste grupe de lucru vor dezbate în cadrul reuniunilor de lucru ce vor fi organizate
pe parcursul procesului de elaborare a strategiei.


Monitorizarea si evaluarea permanentă a procesului de elaborare și

dezvoltare a strategiei în vederea asigurarii calității lucrării, corectitudinii datelor și
informațiilor incluse și aplicarea eventualelor revizuiri/modificări care se impun.
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Această strategie se cere aprobată și însușită de administrația locală care trebuie
să utilizeze toate pârghiile de antrenare a întregii comunități la aplicarea ei.
Prin activitatile desfășurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmărit:


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

privesc dezvoltarea economico-socială durabilă;


dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării

cetățenilor la formularea problemelor și luarea deciziilor;


promovarea soluțiilor nepoluante si prietenoase cu natura în valorificarea

resurselor locale;


dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare bazate pe interese

comune;


creșterea performanței și capacității autorităților locale de a raspunde la

așteptările și exigențele cetățenilor;


creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile și

crearea de noi locuri de muncă;


creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei.

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


Situația actuală a comunei din punct de vedere socio-economic



Analiza SWOT – pe domenii prioritare de activitate



Direcțiile strategice de dezvoltare a localității



Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție



Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027

Colectarea datelor utilizand toate sursele posibile (analiza situației existente,
consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate și alte documente care conțin
informații relevante) cât și analiza documentelor programatice (POR, POS, PNDR,

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon :0759893893
Web: office@yourconsulting.ro

9

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027

etc.) pentru identificarea politicilor și direcțiilor de dezvoltare europene si naționale,
regionale, județene; a fondurilor, programelor operaționale existente, care pot fi
accesate.
Așadar, în viziunea locuitorilor comunei, aceasta va deveni o comună prosperă
şi durabilă până în anul 2027, care:


va îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea

accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de
noi locuri de muncă, oferind un teritoriu rural atractiv pentru tineri. Se urmărește
combaterea fenomenului de depopulare prin atragere tinerilor în mediul rural prin
oferirea unor condiții cât mai adecvate și mai apropiate de mediul urban în ceea ce
privește infrastructura de transport, accesul la utilități și telecomunicații, spații verzi
și de recreere, servicii publice și dezvoltare economică


va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în

agricultură, industrie, servicii, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin
creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună;


va sprijini dezvoltarea sectorului educaționalde la nivel local, prin

îmbunătățirea condițiilor de derulare a procesului educațional, prin implementarea
unor măsuri concrete privind prevenirea şi combaterea abandonului școlar şi
promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socioprofesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea;


va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, garantând

protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale;
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei pentru perioada 2021-2027 își
propune să antreneze toți actorii locali, cu scopul de a lua decizii favorabile
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dezvoltării locale,de a valorifica resursele locale și

de a

atrage finanțare

guvernamentale și europene.

Capitolul I. Analiza socio-economică a Comunei Agapia

Analiza socio – economică are rolul de a identifica situația existentă și
potențialul de dezvoltare al localității. În ansamblu, analiza socio – economică
reprezintă practic și o imagine actuală a diviziunii administrative Agapia.
1.1 Prezentarea generală
Localizarea comunei
Comuna Agapia este situată în zona central-nordică a județului Neamț, la
poalele subcarpaților Moldovei, în depresiunea Ozana-Topolița, la sud de
orașul Târgu Neamț, pe malurile pâraielor Valea Seacă, Agapia și Topolița.
Este localizată la 47 grade, 09 minute și 28 secunde latitudine nordică şi 26
grade, 18 minute și 29 secunde longitudine estică, la o distanţă de aproximativ 41 km
de municipiul Piatra Neamț. Din punct de vedere administrativ teritoriul comunei se
învecinează cu:


NORD și NORD-VEST comuna Vînători Neamț



NORD- orașul Tîrgu Neamț



EST

comuna Grumăzești



SUD

comunele Bălțătești și Crăcăoani
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Comuna Agapia are o suprafață totală de 5.864,12 ha și o populație de 4.199
locuitori. Ca organizare administrativă are în componentă patru sate, respectiv satul
Agapia — sat reședință de comună și satele Văratec, Filioara și Săcălușești.
Este străbătută de șoseaua națională DN15C (cu micile ramificații DN15F și
DN15G), care leagă Piatra Neamț de Fălticeni. Din acest drum, lângă Săcălușești, se
ramifică drumul comunal DC10, care o leagă spre est de Grumăzești.
În comuna Agapia se află două arii protejate: Codrii de Aramă (pentru gorun)
și Pădurea de Argint (pentru mesteacăn), ambele de tip forestier.

Istoricul comunei
Evoluția satelor comunei este strâns legată de existența Mănăstirilor Agapia și
Văratec, popularea zonei în urmă cu 300 - 400 de ani fiind favorizați și de faptul că
cei ce lucrau pe moșiile mănăstirilor erau scutiți de biruri.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Filioara, făcea parte
din plasa de Sus-Mijlocul a județului Neamț și era formată din satele Filioara,
Agapia, Văratic, Cehlăeștii-Gropii, Pârâul Târnovei și Zembești, având o populație
totală de 3.196 de locuitori. În comună existau 12 biserici (inclusiv cele ale
mănăstirilor de pe teritoriul ei).
Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Cetatea-Neamț a aceluiași
județ, având 3.185 de locuitori în satele Agapia, Filioara, Gropile, Mănăstirea
Agapia, Mănăstirea Văratec, Secătușești și Văratec (acesta din urmă fiind și satul de
reședință).
În 1950, comuna a fost transferată raionului Târgu Neamț din regiunea Bacău, și
în timp mănăstirile nu au mai fost considerate sate separate, fiind comasate cu satele
Agapia, respectiv Văratec. În 1968, comuna a revenit la județul Neamț, reînființat.
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Tot atunci, satul Gropile a fost desființat și comasat cu Văratec, iar comuna a luat
denumirea de Agapia, de la noua reședință.

Monumente istorice
În comuna Agapia se află mănăstirile Agapia (secolele al XVII-lea–al XIX-lea)
și Văratec (secolele al XVIII-lea–al XX-lea), monumente istorice de arhitectură de
interes național, aflate în satele respectiv eponime.
Izvoarele existente, consfințesc ridicarea Mănăstirii Agapia Veche de către
Petru Rareș, (între anii 1527 - 1546), care a și dăruit lăcașului mai multe moșii. Astăzi acest așezământ are aspectul unui schit înconjurat de case - chilii.
Agapia Nouă sau Agapia Vale este ctitoria hatmanului Gavril, care a ridicat-o
între anii 1642 - 1644. După repetate prădălnicii și incendii, la începutul secolului
XX s-au efectuat lucrări de reconstrucție, ajungânduse la formele arhitecturale de
astăzi.
Faima mănăstirii este explicată și prin existenta acelor excepționale zugrăveli
executate de Nicolae Grigorescu în perioada 1858 - 1860.
Ansamblul mănăstirii Agapia cuprinde biserica „Sfinții Voievozi” (1642–
1647), paraclisul „Nașterea Maicii Domnului” (1864), construcții de incintă și
locuințe monahale (secolele al XIX-lea–al XX-lea), biserica de lemn „Sfântul Ioan
Bogoslov” (1821), turnul-clopotniță (1823) și bolnița de lemn „Adormirea Maicii
Domnului” (1780).
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Existența Mănăstirii Văratec se plasează cronologic pe la 1785, când maica
Olimpiada se strămută de la fostul schit Topolița și cumpără poiana Văratec, unde
ridică pe cheltuiala sa o bisericuță de lemn. Actuala construcție datează din 1808.
După atacarea și prădarea din anul 1821, în timpul Eteriei, mănăstirea cunoaște o
perioadă de prosperitate, când i se adaugă moșiile a numeroase schituri și mănăstiri,
ce i -au fost închinate.
În anul 1900 un năprasnic incendiu a mistuit cea mai mare parte a construcțiilor
din incintă, inclusiv turnul - clopotniță. Actuala formă a complexului este urmare a
lucrărilor de refacere și reconstrucție din prima parte a secolului XX.
Deși a fost în repetate rânduri ținta unor prădalnice incursiuni, Mănăstirea
Văratec mai păstrează încă neprețuite valori artistice și documentar - istorice.
Ansamblul mănăstirii Văratec cuprinde biserica „Adormirea Maicii Domnului”
(1807–1808), turnul de poartă cu clopotniță (secolul al XIX-lea), biserica „Sfântul

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon :0759893893
Web: office@yourconsulting.ro

14

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027

Ioan Botezătorul” (1844, cu adăugiri în 1880), biserica „Schimbarea la Față” (1847)
și case monahale (secolele al XIX-lea–al XX-lea).
Vizitatorilor care trec prin Agapia și Văratec, li se oferă bucuria unui prilej de o
desăvârșită frumusețe la care se adaugă importanta istorică și culturală sporită de
prezenta unor personalități marcante ale culturii și artei românești, care au contribuit,
fie numai prin simpla și sincera lor admirație, la statornicirea unui prestigiu ce-și
merită respectul cu prisosință.
Aici și-au aflat odihnă și liniște: Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuță, Calistrat
Hogaș, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu.
La Văratec se află mormântul Veronicăi Micle.
În rest, cinci alte obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor
istorice din județul Neamț ca monumente de interes local. Patru dintre ele sunt
clasificate ca monumente de arhitectură: ansamblul schitului Sihla (secolele al
XVIII-lea–al XIX-lea) din satul Agapia, ansamblu alcătuit din biserica de lemn
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (1741) și biserica de lemn „Schimbarea la
Față” (1763); casa scriitorului Alexandru Vlahuță (1885) din același sat; casa
Lahovari (sfârșitul secolului al XIX-lea); și școala (începutul secolului al XX-lea),
ultimele două din satul Văratec. În incinta mănăstirii Văratec se află statuia Saftei
Brâncoveanu (1939), clasificată ca monument de for public.
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Mănăstirea Sihla

Casa Lahovari

Casa scriitorului Alexandru Vlahuță

Statuia Saftei Brâncoveanu

1.2 Informații despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și fauna
Relief
Din punct de vedere al reliefului, teritoriul comunei Agapia este unul montan în
partea sa vestică și depresionar spre est, relieful de acumulare este reprezentat în
lungul pâraielor Agapia, Tinoasa și Valea Seacă, iar relieful de luncă este reprezentat
pe valea pârâului Agapia prelungindu-se până la confluenta pârâului Netezi cu pârâul
Agapia.
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Zona de contact a muntilor Stânișoarei cu Subcarpații este marcată printr-o
denivelare morfotectonică de 500 — 800 m care înscrie în relief fruntea de încălecare
a flișului marginal peste miocenul subcarpatic.

Clima
Teritoriul comunei Agapia se încadrează în temperat continental, sectorul de
climă de munte IV și anume clima munților mijlocii, favorabilă pădurilor.
Repartiția și regimul temperaturii aerului poartă amprenta influenței poziției
geografice și a reliefului. Astfel, climatul se caracterizează printr-un regim moderat
al oscilațiilor temperaturii, iar valorile și regimul temperaturii aerului nu manifestă
deosebiri între extremitățile comunei, astfel încât în mersul anual al temperaturii
medii lunare a aerului se constată că luna cea mai rece este ianuarie (-4, -60C), iar cea
mai caldă este luna iulie cu 18-20 cC.
Având în vedere că teritoriul comunei aparține la două forme relief distincte se
deosebesc și două climate distincte: unul mon vest și altul al depresiunii Neamțului.
Dacă urmărim diferențele interlunare ale temperaturii observă că ele au valori
mai mici în ianuarie, februarie 3, 1 cc, ajungând la 8 oc în martie — aprilie, datorită
schimbării atmosferice și intensificării radiației solare.
Data medie a primului îngheț este 1 — 11 octombrie, iar a îngheț 21 aprilie — 1
mai.
Din analiza diagramei dinamicii atmosferice se constată că 21 % sunt vânturi
din nord — vest, 14 % din sud — vest, 9% din sud, 8% din sud — est, 3,5 % din est,
5% din nord - est și 12 % din nord, perioadele de calm atingând un procent de 24%.
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Rețea hidrografică
Întreaga rețeaua hidrografică este drenată de către râul Topolița care se varsă în
râul Moldova având ca afluenți principali pâraiele Valea Seacă și Agapia, Tarzia și
Văratec, pâraie cu văi închise și abrupți.
Pânza freatică este influenţată de configuraţia reliefului, de structura geologică a
regiunii, de factorii climatici, de anumite intervenții antropice. Dacă în anumite
locuri pânza freatică are debite constante şi bogate, fiind alimentată şi de apele de
suprafaţă, în alte locuri pânza freatică are debite mici, fiind influenţată, în special, de
condiţiile climatice. Calitatea apei în pânza freatică diferă foarte mult.
Apele subterane: din punct de vedere hidrologic această zonă este subterane,
pânzele freatice au debit bogat și mineralizare.
Flora și fauna
Flora actuală a Comuna Agapia este reprezentată prin păduri (situate pe
culmile, dealurile și versanții montani din jur), prin pajiști, prin vegetație de luncă și
prin vegetație specifică versanților cu terenuri degradate. Printre arborii care
formează

pădurile

din

jurul

comunei

se

numără: fagul, gorunul, carpenul și mesteacănul - în zonele de deal; stejarul - în zona
de terasă dintre Ozana și Nemțișor; bradul, pinul, molidul și salcâmul (la poale) - în
zona versanților; bradul alb, paltinul de munte, plopul tremurător și teiul argintiu - ca
specii de amestec.
Gorunii

seculari

de

lângă

Văratec sunt

ocrotiți,

fiind

cuprinși în

rezervația Codrii de Aramă (9 ha), iar mestecenii seculari din aceeași zonă aparțin
rezervației Pădurea de Argint (0,5 ha).
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Din cauza umbrei dese din pădure, în general, arbuștii lipsesc, izolat regăsinduse păducelul (Cratageus

monogyna), alunul (Corylus

avellana), socul (Sambucus

nigra) și zmeura (Rubus idaeus). Din aceeași cauză, cele mai întâlnite plante sunt
vinerița și breiul. Pe lângă aceste plante, mai apar și ferigi (Dryopteris filix mas),
apoi diverse plante cu flori: coltișor (Dentaria bulbifera), floarea-paștelui (Anemone
nemorosa), măcrișul-iepurelui (Oxalis

acetosella), ciocul-berzei (Geranium

sanguineum), etc. Vegetația ierboasă din păduri mai este reprezentată, numai
primavara, prin câteva plante efemeroide (trei răi - Hepatica nobilis; brebenei –
Coryadilis solida; păștița – Anemone ramunculoides; horști - Luzula pilosa, etc).
Fauna este caracteristică zonei subcarpatice din apropierea comunei. Speciile
de interes cinegetic sunt numeroase: căprioara (Capreolus capreolus), mistrețul (Sus
scropha), jderul (Martes

martes, Martes

foina), vulpea (Vulpes

vulpes)

și iepurele (Lepus europaeus). Ursul (Ursus arctos) coboară din zona montană,
extinzându-și arealul în dealurile subcarpatice, dar este rar întâlnit. În păduri și livezi
pot

fi

văzute veverița (Sciurus

flavicollis), pârșul

mare (Glis

vespertinus), ciocănitoarea

vulgaris), șoarecele
glis), șoimulețul

verzuie (Picus

canus), sturzul

gulerat (Apodemus
de

seară Falco
cântător (Turdus

philomelos), porumbelul gulerat (Columba palumbus), etc.
1.3 Informații privind populația, piața muncii la nivelul comunei, condiții
de locuit
Populația comunei Agapia
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Conform Anuarului Statistic al județului Neamț din anul 2020, populația
comunei Agapia este de 4.199 locuitori, din care 1.772 persoane de sex masculin și
2.477 persoane de sex feminin.
Conform datelor statistice furnizate de Primăria comunei Agapia, în anul 2020
erau 4.199 locuitori.
În perioada 2014-2020, sporul natural al comunei Agapia are un trend
descendent
Nașteri
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-13

-28

Spor natural
2

-20

-13

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migraţiei
(interne și externe), au făcut ca populaţia rezidentă a Comunei Agapia să se
diminueze, în perioada 2014-2019. Evoluţia oscilantă a natalităţii, dar insuficientă
comparativ cu nivelul mortalităţii, a determinat ca sporul natural negativ să se
accentueze, de la 2persoane, în anul 2012, la -28 persoane, în anul 2019.
În anul 2019, tendinţa de scădere a populaţiei a continuat, atât sporul natural cât
şi sporul migratoriu înregistrând valori negative.
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SPORUL NATURAL AL COMUNEI AGAPIA ÎN
PERIOADA 2014-2019
Nasteri
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La nivelul Județului Neamț, în perioada 2011-2017, sporul natural cumulat a
fost de -12.170 persoane, contribuind într-un procent de 56,29% la diminuarea
populației rezidente. Trendul general al sporului natural, la nivel de județ a fost unul
descendent, ușor oscilant (cel mai mare spor natural a fost înregistrat în anul 2013,
fiind de -808 persoane, iar în anul 2017 s-a înregistrat cel mai mic spor natural, de 2522 persoane).
În anul 2017, în mediul rural, sporul natural a fost pozitiv doar în 7 localităţi din
judeţ, cu valorile cele mai mari în: Oniceni (30 persoane), Pipirig (10 persoane),
Tămăşeni (9 persoane), aceste localităţi fiind caracterizate de o natalitate încă
ridicată. La polul opus, cu cele mai mici valori negative ale sporului natural se
poziționează comunele: Girov (-72 persoane), Grumăzești (-58 persoane), Borlești (54 persoane).
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Schimbările care au avut loc în dinamica populaţiei sunt rezultatul direct al
tendinţelor înregistrate la nivelul fenomenelor demografice (natalităţii, mortalităţii şi
migraţiei).
Cunoaşterea structurii populaţiei pe vârste are o importanţă deosebită deoarece
vârsta reprezintă una dintre caracteristicile demografice fundamentale care impune
fiecărei persoane un anumit rol în activitatea socială. Structura pe vârste a populaţiei
poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în
principal scăderii natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă a
populaţiei tinere (0-14 ani). În paralel, creşterea speranţei de viaţă a determinat
creşterea numărului şi ponderii populaţiei vârstnice (de 60 ani şi peste).
Populația stabilă pe grupe de vârstă a comunei Agapia este urmatoarea1:
Varsta

0-14

15-19

20-39

40-59

peste 60 ani

Nr persoane

743

195

213

2389

659

1

Conform informațiilor furnizate de Primăria Agapia
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Piramida vârstelor
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Piramida vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor, evidenţiind
disproporţiile în structura populaţiei pe vârste.
Se poate aprecia că, în anul 2018, populaţia comunei se caracterizează printr-o
structură pe vârste relativ dezechilibrată sugerată de baza îngustă a piramidei, în
special în zona grupelor de vârstă: 0-14 ani, 15-39 ani, 40-59 ani şi peste 60 de ani.
Piramida vârstelor – sub forma aproximativă a unei urne – caracterizează o populație
cu simptome de îmbătânire demografică, ca urmare a scăderii fertilității, anunțând
procesul de depopulare. Efectele demografice şi economice ale acestei evoluţii se vor
resimţi în timp şi vor atrage schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia
şcolară, populaţia de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă).
Populaţia vârstei a treia, în continuă creştere numerică, este o categorie socială
vulnerabilă, cu probleme specifice faţă de celelalte segmente sociale. Asigurarea
necesităţilor populaţiei vârstnice pentru un trai decent, acoperă o gamă largă de
preocupări, nu numai în plan economic, dar şi social şi psihosocial. Suportul social se
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face, şi trebuie să se facă, nu numai în resurse materiale (bani sau natură), ci şi în
servicii de asistenţă socială. Situaţia de dificultate, inclusiv cea de sărăcie, nu se
datorează exclusiv lipsei de resurse financiare, ci şi lipsei capacităţii personale şi
colective de a face faţă problemelor vieţii.
Implicaţiile sociale şi economice ale creşterii rapide, mai ales a segmentului
populaţiei „foarte bătrâne” (peste 80 ani) sunt foarte importante; dacă grupele „mai
tinere” ale populaţiei vârstnice pot fi încă active din punct de vedere economic, fiind
capabile să se întreţină singure, cei „foarte bătrâni”, mai ales femeile, sunt tot mai
dependenţi de ceilalţi, necesitând suport social şi medical special. Apare necesitatea
promovării unei responsabilităţi mixte, atât din partea familiei, cât şi publice.
Şi în anul 2018, în structura populaţiei pe sexe, se menţine o uşoară
superioritate a populaţiei feminine, dar acest aspect nu este specific tuturor grupelor
de vârstă. Pentru grupele de vârstă cuprinse între 0 și 59 ani, ponderea persoanelor de
sex masculin este mai mare, după care greutatea specifică a populaţiei de sex feminin
devine preponderentă (reflectând astfel speranța de viață mai mare la femei).
Efectele pe care procesul de îmbătrânire le are asupra desfăşurării vieţii
economice şi sociale, cât şi asupra perspectivelor evoluţiei demografice sunt
evidenţiate, de asemenea, de indicele de îmbătrânire demografică: numărul
persoanelor vârstnice (65 ani şi peste) care revin la 100 persoane tinere (0-14 ani),
precum şi de raportul de dependenţă demografică: numărul persoanelor tinere (0-14
ani) şi vârstnice (65 ani şi peste) care revin la 100 persoane în vârstă de muncă (1564 ani).
Indicele de îmbătrânire demografică şi raportul de dependenţă demografică au
fost direct influenţate de scăderea numărului de copii (în principal) şi de creşterea
populaţiei vârstnice.
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e
cu rezerva de rigoare deoarece în ultimii ani s‐ au produs mutații semnificative prin
plecarea unei părți din populație la muncă în străinatate.
Piața muncii la nivelul comunei
Conform Anuarului Statistic al Județului Neamț din anul 2019, la sfârșitul
anului 2018, în comuna Agapia erau 253 salariați.
Conform datelor preluate de la Primăria comunei Agapia, în prezent, în comuna
Agapia, sunt aproximativ 247 salariați2. În perioada 2015-2019 numărul salariaților
din comuna Agapia este relativ constant, fiind repartizat astfel:

2

Conform informațiilor furnizate de Primăria Agapia
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Categorii socio profesionale
Salariați în agricultură

36

Salariați în construcții

10

Salariati in comerț

45

Salariați în transport, comunicații

25

Salariați în financiar – bancar

2

Salariați în administrația publică

25

Salariati in invatamant

32

Salariati in sanatate

16

Meseriași și meșteșuguri

4

Alte categorii

52

Total

247

Anul

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Număr persoane

220

179

242

222

232

253

247
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EVOLUȚIA NUMARULUI MEDIU DE
SALARIAȚI AI COMUNEI AGAPIA
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Conform informațiilor furnizate de Primăria comunei Agapia, populația
inactivă3 este de 1.634 persoane, distribuită astfel :


Preșcolari - 44



Elevi, studenți - 384



Casnici - 542



Pensionari - 647



Întretinuți – 6



Șomeri 11
DIstribuția populației inactive a comunei Agapia
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În comuna Agapia, majoritatea populației active este ocupată cu creșterea
animalelor și silvicultura. Este de menționat ponderea scăzută a populație care este
ocupată în alte meserii decât cele zootehnice și agricole.
La nivel de comuna exista un potențial de forță de muncă nevalorificat și în
acest sens trebuie făcute demersuri pentru stimularea activităților economice cu forța
3

Conform informațiilor furnizate de Primăria Agapia
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de muncă locală pentru ocuparea acesteia, creșterea veniturilor ei și a taxelor și
impozitelor plătite către primărie.
Este evident ca cea mai mare parte din populația aptă de muncă și care nu
lucrează trăiește din creșterea animalelor și agricultură – activități de subzistență,
ceea ce înseamnă o irosire de resurse. Autoritățile locale au datoria de a căuta
investitori care să‐ și localizeze afacerile pe raza comunei, în condițiile în care există
forță de muncă ieftină.
Ținând cont de poziția geografică a comunei, de existența zonelor industriale în
comunele și orașele limitrofe, navetismul este un fenomen prezent, principala zona
industrială fiind în zona municipiului Piatra Neamț, orașul Bicaz și orașul Târgu
Neamț.
Referitor la situația șomajului în comuna Agapia, conform datelor datelor puse
la dispoziție de Primăria Agapia, în anul 2019 avem 11 șomeri, din care 3 femei și 8
bărbați.
Rata șomajului la nivelul comunei, a scăzut comparativ cu anul 2013, când se
înregistrau 30 de șomeri.
Din analiza efectuată rezultă ca pe raza comunei exista nu există locuri de
muncă, înregistrându‐ se un necesar de 350 – 400 locuri de muncă în domeniul
serviciilor și industria lemnului.
Luând în considerare tipologia structurii economice a populației comunei,
măsurile care se impun în acest domeniu vizeaza în principal:


creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în domenii

non‐ agricole/zootehnice;


reconversia profesională a unor categorii de șomeri/ casnici;
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asigurarea accesului la servicii de consiliere în carieră și reorientare

profesională pentru persoanele cu vârsă între 18 și 45 de ani;


creșterea mobilității, flexibilității și adaptabilității forței de muncă prin

programe de formare profesională continuă.
Condiții de locuit
La o populație de 4.199 persoane cu domiciliul stabil, conform datelor INS și a
datelor furnizate de către Primăria Agapia, există 1.995de locuințe cu un număr
mediu de 3 camere fiecare și o suprafață locuibilă de aproximativ 48 mp. Număr
mediu de persoane pe gospodărie: 2‐ 3 persoane. Suprafața locuibilă totală este de
95.751 mp. Cca. 70% din locuințele populației sunt construite din cărămida, iar restul
de 30% sunt din lemn. Starea fizică a construcțiilor: 85 % bună, 10% medie, 5% rea.
În ultimii ani s-a remarcat o tendință de îmbunătățire a confortului la locuințele
nou construite, clădirile fiind realizate din zidarie caramidă cu stâlpișori din beton
armat.
Construcții, anexe ( materiale, dimensiuni ):


bucătării de vară; materiale folosite: lemn‐ cca.12 mp;



grajduri; materiale folosite: lemn‐ cca.60 mp;



porți;materiale folosite: 11% fier, 2% piatră, 87% lemn;

Tipologia gospodăriilor
Nr. total de

Număr de gospodării după forma de proprietate

gospodării

Particulară

de stat

ale cultelor

alte forme

1.995

1.994

1

-

-

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Neamț, INS
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1.4 Infrastructura educațională de la nivelul comunei, cultură și artă
Infrastructura educațională
Unul din factorii esențiali în dezvoltarea unei comunități rurale este reprezentat
de capitalul uman. Dezvoltarea rurală durabilă depinde de nivelul educației
populației.
Infrastructura și facilitățile aferente educației și formării profesionale constituie
instrumente importante pentru conversia forței de muncă agricole în forța de muncă
nonagricolă în vederea diversificării economiei rurale.
Unitățile de învățământ din comuna Agapia, reprezentate de grădinițe, unități
primare și gimnaziale sunt dotate conform standardelor în vigoare, în ceea ce privește
materialul tehnic și didactic, oferind elevilor și cadrelor didactice condiții prielnice
pentru desfășurarea activităților de învățământ.
Școlile din spatiu rural sunt insuficient dotate din punctul de vedere al
Tehnologiei IT. De asemenea o altă problemă importantă o constituie dificultatea de
a atrage personal calificat în zonele rurale.
La nivel național, situația critică actuală a învățământului, în zonele rurale, se
datoreaă unor factori interni și externi mediului rural cum ar fi:


mentalitatea oamenilor (folosirea copiilor la muncile agricole în

detrimentul școlii);


suplinirea lipsei de cadre didactice prin înlocuirea acestora cu

„pseudo‐ profesori”;


lipsa mijloacelor materiale familiale care nu permit întreținerea în școala a

copiilor;
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nealocarea de către guvern a unor fonduri suficiente pentru educație și a

subventiilor pentru familiile din zonele rurale cu venituri mici;


starea infrastructurii educaționale și lipsa dotării corespunzătoare



lipsa dispozitivelor necesare învățării online.

Începutul școlii în comuna Agapia trebuie căutat în cele două mănăstiri, unde
călugarițele trebuiau să cunoască citirea în chirilică a cărților bisericești. Şcolile din
comuna Agapia sunt atestate documentar din anii 1860 Școala Văratec, 1859 școala
din satul Agapia unde s-a folosit abecedarul lui Ion Creangă, în 1910 s-a înființat
școala Filioara, iar cea din Săcălusești 1908. În cei 130 de ani de existenţă, şcolile
comunei au asigurat instruirea şi educarea copiilor de pe raza comunei și comunele
limitrofe. Până în 1911 Școala Agapia a funcționat într-un local cedat de mănăstire,
după care s-a instalat într-un local propriu din cărămidă, cu două săli de clasă,
cancelarie și locuința pentru director, sistem Spiru Haret. După reforma
învățământului, Agapia a devenit un centru civic, aici s-a înființat o școală
gimnazială de 7 clase care a devenit școala coordonatoare.
În prezent, procesul educațional în comuna Agapia4 se realizează în cadrul
următoarelor unități de învățământ:


Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva (personalitate juridică)



Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu

4

Conform informațiilor furnizate de Primăria Agapia
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Școala Gimnazială Mihai Eminescu

Baza materială a sistemului de educație din comuna Agapia:


23 Săli de clasă;
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4 Laboratoare



83 calculatoare;



Bibliotecașcolară;



Teren sport;



Materiale didactice, mobilier pentru prescolari, elevi si personal didactic.



Încalzire centralăproprie, tâmplărie cu geam termopan, alimentare cu apă

de la rețeaua comunală, grup sanitar interior.
Transportul elevilor se face cu un microbuz scolar.
Conform analizei efectuate în teren și a datelor furnizate de Primăria Agapia, în
prezent frecventează cursurile în Comuna Agapia un număr de 350 de copii.
Având în vedere cele prezentate, sunt necesare investiții pentru modernizarea
atât a infrastructurii cât și a bazei materiale a învățământului, iar finanțările
Guvernului reprezintă o oportunitate.
Dotarea cu echipamente IT performante este importantă pentru a ”construi” un
punct de informare și elaborare proiecte pentru dezvoltare locală.

Cultura
În ultimii ani s-a constatat o continuă degradare a mediului cultural al României
pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului
public, cât și din partea finanțatorilor privați.
În majoritatea zonelor rurale, situația mediului cultural este critică. Deși
beneficiază de un sediu propriu, căminele culturale, fie nu sunt dotate corespunzător,
fie și-au încetat activitatea și servesc altor destinații, fie se află într-o stare avansată
de degradare.
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În domeniul culturii, infrastructura comunei Agapia este formată dintr- un
cămin cultural în curs de modernizare și unul în curs de execuție, trei muzee și o
bibliotecă comunală.
Căminul Cultural Văratec este în curs de modernizare și dotare cu finanțare din
fonduri europene.
Căminul Cultural Agapia a fost desfințat și urmează a fi construit unul nou pe
baza unui proiect cu finanțare prin C.N.I.
În comuna Agapia, predomină cultul ortodox cu un efectiv de 4.199 de
credincioși, din care 4.102 ortodocși și 97 alte religii.
În comună își desfășoară activitatea următoarele lăcașe de cult:


Biserica Agapia



Biserica Văratec



Biserica Săcălușești



Biserica Filioara



Mănăstirea Agapia



Mănăstirea Sihla



Mănăstirea Văratec



Mănăstirea Agapia Veche

Bibilioteca comunală este dotată cu calculatoare și acces la internet (prin
biblionet).
Evenimente locale: Ziua localităţii - "Pădurea de Argint" organizată de obicei
la sfârşitul lunii iulie.
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1.5 Infrastructura de sănătate și servicii sociale
Sănătate și servicii medicale
Reţeaua unităţilor sanitare s-a dezvoltat în principal în mediul urban pe
parcursul anului 2019, la oraşe regăsindu-se 91,3% din numărul total de spitale şi
unităţi asimilate, potrivit publicaţiei “Activitatea unităţilor sanitare” elaborată de
Institutul Naţional de Statistică (INS).
În mediul rural, asistenţa medicală primară a fost asigurată de 40,3% dintre
cabinetele independente de medicină de familie. Totodată, 60 de spitale şi alte unităţi
medicale asimilate spitalelor în structura cărora s-au regăsit 24 de ambulatorii de
spital, un număr de 8 ambulatorii de specialitate, 4 centre de diagnostic şi tratament,
unul din cele două sanatorii de neuropsihiatrie au oferit asistenţă medicală de
specialitate în mediul rural.
Primul contact al pacienţilor cu sistemul sanitar se realizează la cabinetul
medicului de familie.
Infrastructura de sănătate din comuna Agapia este formată din două cabinete
medicale deservite de 2 medici (un medic generalist și un medic stomatolog) și 3
asistente, o farmacie și

un cabinet veterinar deservit de un medic veterinar.

Dispensarul este dotat corespunzător pentru defășurarea actului medical.
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Asistența socială
Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Agapia desfăşoară
acţiuni care răspund nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea
depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate, prin prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale şi în scopul cresterii calităţii vieţii.
Prin activitatea şi acţiunile sale, Serviciul Public de Asistență Socială urmăreşte
obiectivele strategiei guvernamentale în domeniu, prin identificarea şi soluţionarea
problemelor sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a
oricăror persoane aflate în nevoie, prin intervenţia specializată şi dezvoltarea
serviciilor adecvate, precum şi prin forme şi mijloace prevăzute de lege, în acest
sens.
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În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Agapia în anul 2020 au fost
realizate următoarele anchete sociale:


30 anchete sociale protecția copilului



120 anchete VMG



250 anchete ASF



70 anchete burse



150 anchete pentru persoane cu handicap

În comună există un asistent social și un asistent personal.
Servicii de asistență socială oferite de APL persoanelor defavorizate:


consiliere și informare, măsuri de prevenție și combatere a violenței

domestice
Pentru prevenirea și combaterea marginalizări la nivel local s-au realizat
urmatoarele masuri:


suport financiar din bugetul local pentru ajutor înmormântare, stabilit prin

Hotărârea Consiliului Local;


ajutoare de urgență pentru depășirea unor situatii de dificultate stabilit prin

Hotărârea Consiliului Local;


plata unor servicii medico-sociale pentru persoanele internate în centre;



scutiri de impozit pentru persoanele cu handicap și persoanele beneficiare

de venit minim garantat;


scutiri de la plata salubrizării pentru unele familii/persoane cu venituri

reduse;


ajutoare financiare acordate cu diverse ocazii (sarbători de iarna, etc)

acordate familiilor cu copii în întreținere, care se confruntă cu probleme sociale;
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ajutoare constand în pachete cu produse alimentare și articole de

îmbrăcăminte provenite din donații, acordate persoanelor singure, familiilor
monoparentale și biparentale care se confruntă cu situații de marginalizare și risc
social;


cadouri pentru copii cu ocazia sarbătorilor de iarnă;



acordare lemn de foc cu titlu gratuit pentru diverse categorii de familii și

persoane;


consiliere și informare a persoanelor și familiilor aflate în situație de risc.

În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, funcționează și căminul
rezidențial pentru persoane vârstnice Văratec, licențiat în domeniul serviciilor
sociale, cu o capacitate de 72 de locuri, deservit 42 de angajați, cu specializare în
activitățile de asistență socială.

1.6 Context general socio-economic
România se bucură de un potențial de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o
suprafață totală de 238 mii km2 și o populație de peste 21 milioane de locuitori,
România, este ca mărime, cel de-al doilea nou stat-membru al Uniunii Europene,
după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafața totală a Uniunii Europene și 4% din
populația acesteia. Investițiile și competitivitatea din România constituie încă
elemente care trebuie îmbunătățite, pentru a se reuși o accelerare a creșterii
economice și asigurarea unei convergențe a veniturilor cu cele din UE.
Modelul

de creștere

economică

al

României, bazat

pe

cheltuielile

consumatorilor, afectează capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai
din UE. Reducerea cu aproape jumătate a creșterii PIB-ului în 2018, cauzată în mare
parte de o încetinire a cheltuielilor consumatorilor, a scos în evidență limitele
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modelului de creștere economică al României. Creșterea puternică a salariilor,
scăderea forței de muncă și lipsa de personal calificat riscă să submineze capacitatea
României de a concura pe plan internațional. În plus, încrederea investitorilor este
erodată de instabilitatea legislativă persistentă, de imprevizibilitatea procesului
decizional, de calitatea instituțională scăzută și de slăbirea continuă a luptei
împotriva corupției. Ratele inegalităților și sărăciei rămân ridicate, iar disparitățile
regionale sunt din ce în ce mai mari.
Asigurarea continuității cu reformele anterioare și trecerea la un model de
creștere bazat pe investiții ar putea să înscrie economia pe o traiectorie sustenabilă
către convergența cu nivelul de trai din UE și să contribuie la reducerea inegalității.
Un nivel mai ridicat al inflației a afectat venitul disponibil și cheltuielile
consumatorilor, principalul motor al creșterii economice. Creșterea puternică a
importurilor de bunuri de consum, care au depășit exporturile, a dus la accentuarea
deficitului de cont curent al României.
Piața forței de muncă este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari. Cea mai
redusă rată a șomajului din ultimii zece ani (3,8 %), scăderea forței de muncă și o
lipsă persistentă de personal calificat au condus la o ocupare aproape integrală a
forței de muncă în România, ceea ce îngreunează procesul de recrutare și determină
creșterea salariilor.
Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se îmbunătățească. Cu
toate acestea, reducerea forței de muncă în contextul unei situații demografice
nefavorabile reprezintă un obstacol pentru societăți în ceea ce privește ocuparea
locurilor de muncă vacante și găsirea competențelor relevante pe piața forței de
muncă. Acest lucru ar putea limita creșterea potențială a PIB-ului. Piața forței de
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muncă este în continuare caracterizată de un dialog social insuficient, cu o implicare
foarte limitată a partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor.
1.7 Agricultura și creșterea animalelor
Agricultura reprezintă un sector de primă importanță în România, luând în
considerare contribuția pe care o are în economia națională și rolul social vital.
Agricultura a jucat dintotdeauna un rol important pentru economia României, însă în
ultimii ani contribuția agriculturii la PIB a scăzut ca urmare a lipsei investițiilor în
acest sector.
Conform datelor Institutului Național de Statistică, în ciuda fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, în anul 2018 România ocupa primul loc la porumb
în rândul statelor membre ale Uniunii Europene atât în ceea ce privește suprafaţa
cultivată cât şi la producţia realizată, de 18,7 milioane de tone. Mai mult, România a
raportat anul trecut cea mai mare producție de floarea soarelui din UE, de 3 milioane
de tone, fiind urmată în clasament de țări precum Bulgaria, Ungaria, Franța și Spania.
De asemenea, România a înregistrat 7,3% din totalul producției de grâu la nivelul
UE, adică 10,1 milioane de tone, clasându-se astfel pe locul al patrulea, după Franța,
Germania și Marea Britanie.
Creșterea animalelor este o îndeletnicire tradițională a poporului român.
Principalele specii: bovinele, porcinele, ovinele și păsările de curte etc.
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Teren agricol

Teren neagricol

44%
56%

Comuna Agapia se întinde pe o suprafață de 5.864,12 ha (din care intravilan =
1.170,65 ha). Situația fondului funciar al Comunei Agapia se prezinta astfel:
Teren agricol 2.565 ha:


teren arabil – 1.412ha;



pășuni – 782 ha;



fânețe – 257 ha;



livezi- 114 ha.

10%

4%
Teren arabil
Pasuni

31%

55%

Fânețe
Livezi și vii

Teren neagricol 3.472 ha


Pădure 3.081 ha
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Terenuri cu ape 59 ha



Drumuri 95 ha



Curți construcții 172 ha



Terenuri degradate 65 ha
STRUCTURA TERENULUI NEAGRICOL
Paduri

Ape

Teren neproductiv

Constructii

Drumuri

5% 3%
2%
1%

89%

Resursele solului sunt legate în principal de potențialul celor 2.565 ha teren
agricol din care: 1.412 teren arabil - baza pentru agricultură, 782 ha pășuni și 257 ha
fânețe – favorabile creșterii animalelor și 114 ha livezi.
Potențialul agricol al României este foarte ridicat, însă în vederea accelerării
gradului de dezvoltare al acestui sector sunt imperios necesare invenstițiile.
Înregistrarea unei creșteri economice în acest domeniu ar încuraja diversificarea
culturilor și ar genera o creștere a competivității acestui sector.
Pentru comuna Agapia silvicultura și agricultura reprezintă oportunități de
dezvoltare a zonei, însă în prezent, această oportunitate nu este îndeajuns
valorificată. Activitățile economice de bază din sectorul agriculturii practicate în
comuna Agapia sunt: cultivarea de culturi cerealiere, cultura cartofului, pomicultura,
creșterea animalelor, exploatarea și/sau prelucrarea lemnului.
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Referitor la numărul de capete de animale situația este prezentată mai jos
conform informațiilor furnizate de comuna Agapia.
Efectivele la sfârșitul trimestrului IV an 20205:
cai

bovine

ovine

porcine

caprine

păsări

Stupi

61

505

3.650

270

186

2.980

-

Producția de cereale acoperă în general nevoile proprii. Se cultivă în principal
porumb, cartof, sfeclă furajeră.
Gradul de mecanizare al agriculturii este relativ scazut și din acest motiv și
productivitatea este scazută. Această situație se datorează și suprafețelor agricole
individuale reduse care nu permit investiții în mecanizare, investiții ce nu ar fi
amortizate.
Pe raza comunei sunt aproximativ 34

tractoare, 32 moto-cultivatoare și 4

pluguri, aparținând mediului privat cu ajutorul cărora se lucrează terenul.
Deasemenea, oamenii mai folosesc pentru a cultiva terenul de pluguri și semănători
trase de animale.
În ultimul timp s-a constatat o tendință de concentrare a terenurilor, tendință
care se va intensifica în viitor, fapt impus de o agricultura performantă.
Se realizează ierbicidarea și combaterea dăunătorilor, se folosesc atât
îngrășăminte naturale cât și chimice. Sunt necesare lucrări pentru ameliorarea
solului, cartarea agrochimică, combaterea eroziunii solului.

5

Date furnizate de Agapia
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Culturile practicate pe suprafața arabilă din comună, sunt de porumb, cartofi și
legume. Suprafața arabilă reprezintă o pondere relativ mare din suprafața totală
agricolă, respectiv 40,92%.
Suprafața livezilor și pepinierelor pomicole din comună este destul de
nesemnificativă, aceasta reprezentând 4,45% din suprafața agricolă totală.
După modul de folosire a suprafeței agricole, la nivelul comunei, cea mai mare
suprafață este ocupată de teren arabil (55,16%), urmată de terenurile acoperite cu
fânețe (30,33%) și pășuni (10,04%) din total. Suprafețele acoperite de fânețe și
pășuni sunt folosite pentru a asigura hrana animalelor erbivore.
Pentru punerea în valoare și folosirea optimă a pășunilor în anul 2012, consiliile
locale, în baza cererilor organizațiilor și asociațiilor legale de crescători de animale,
au finalizat procesul de concesionare a pășunilor comunale, întreaga procedură fiind
derulată cu respectarea prevederilor legale, respectiv a Ordinului Ministerului
agriculturii, pădurii și dezvoltării rurale nr.541/2009.
Concesionarea pășunilor a avut un aport important și în contractarea fondurilor
europene alocate pentru instalarea și modernizarea tinerilor fermieri, deoarece la
finalul anului 2012 se aflau în stadiul de implementare 24 de proiecte finanțate prin
măsura 141 –“Sprijinirea fermelor de subzistență” ; proiecte prin măsura 112- “
Instalarea tinerilor fermieri”.
O însemnată parte din pășunile și fânețele care se află în comuna Agapia au fost
afectate de secetă și suprapășunare, fiind astfel degradate și de joasă productivitate.
O trăsătură generală a pășunilor din zonă este aceea că ele nu sunt deloc sau sunt
foarte puțin gospodărite și sunt suprapășunate, de multă vreme, ceea ce creează o
presiune însemnată prin pământ asupra altor tipuri de utilizare a terenurilor (în
special ecosisteme agricole și forestiere), și constituie o sursă a diminuării producției
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biologice a animalelor care pășunează, dar și un factor care afectează
stabilitatea/productivitatea solurilor sau a ecosistemelor forestiere unde se pășunează.
Randamentul activității poate fi îmbunătățit prin:


construirea de platforme ecologice pentru colectarea

și depozitarea

gunoiului de grajd și împrăștierea acestuia dupa un an pe suprafețele agricole.


comasarea suprafețelor agricole în vederea prelucrării cât mai eficiente și

cu randament sporit a terenului agricol.
În scopul dezvoltării economice autoritățile locale au datoria de a sprijini
întreprinzătorii privați pentru diversificarea gamei de produse prin introducerea unor
activități noi (cultura ciupercilor, sere, creșterea prepelițelor, creșterea melcilor, etc.).
Oportunitățile de finanțare de genul programelor de finanțare a agriculturii au
fost prea puțin folosite din cauza necunoașterii. Aceste tipuri de afaceri nu implică
investiții foarte mari. Sprijinul autorităților locale către potențialii întreprinzători
constă în acordarea de consultanță pentru întocmirea cererilor de finanțare în
domeniul dezvoltării agricole.

Silvicultura
În anul 2011, suprafața Fondului Forestier National (FFN) și a Vegetației
Forestiere din Afara Fondului Forestier Național (VFAFFN) era de 6.800.872 ha
(INS 2012), reprezentând cca 28.5% din suprafața totală a fondului funciar național,
mult sub media europeana de 37,6%.
Pe teritoriul comunei Agapia există 3.081 ha pădure6, reprezentând 52.5% din
suprafața totală a comunei de 5.864,47 hectare.

6

Conform situaţiilor preluate din cadrul Comunei Agapia
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Suprafața terenurilor din comuna Agapia, este formată din păduri de rășinoase,
păduri de foioase, alte terenuri (producție silvică, administrare forestieră, clase de
regenerare, terenuri neproductive).
Exploatările silvice necesită însa investiții însemnate care se amortizează în
timp îndelungat și drumuri forestiere de acces.
Periodic se fac lucrari de împădurire, acestea sunt absolut necesare în condițiile
în care au fost tăiate abuziv suprafețe însemnate de pădure.
Fânețele și pășunele ocupă o suprafață de 1.039 ha, reprezentând baza furajeră
pentru animale. Rezultă un profil mixt agro – forestier în care domină activități
legate de agricultură.
Astfel, în vederea gestionării durabile a suprafețelor forestiere din comună, se
impune o utilizare judicioasă a fondului forestier și o gestionare în mod unitar atât a
suprafețelor ce aparțin sectorului public, cât și celui privat. Refacerea pădurilor slab
productive, degradate, achiziționarea de echipamente și de mașini necesare lucrărilor
silvice performante, cu impact redus asupra mediului, înființarea de pepiniere, sunt
câteva dintre acțiunile care ar trebui întreprinse la nivel local pentru a proteja acest
sector.

1.8 Industria
Activitatea industrială este relativ dezvoltată la nivelul comunei Agapia în
comparație cu alte comune din județ, există un potențial ridicat de dezvoltare a
industriilor de valorificare a resurselor locale, respectiv industria alimentară
(prelucrare carne, lapte, fructe, etc.), înființarea de ferme și industria de prelucrare a
lemnului.
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În comuna Agapia își desfașoară activitatea aprox. 206 de persoane juridice care
își au sediul în comuna Agapia și 49 de persoane juridice cu puncte de lucru în
comuna Agapia, având ca obiect principal vânzarea de bunuri, turism (30 pensiuni
agroaturistice și vile turistice), activitate tăierea și prelucrarea lemnului, precum și
alte unități în domeniul prelucrării lemnului și construcții.
Dezvoltarea industrială a comunei trebuie să se faca în funcție de resursele
existente, iar autoritatile locale se pot implica în stimularea afacerilor prin fixarea în
PUG a unei zone de intravilan destinată amplasamentelor industriale și asigurarea
utilităților și a căilor de acces; dezvoltarea spiritului antreprenorial și oferirea de
informații în domeniul afacerilor și al finanțărilor prin contactarea unor firme de
consultanță.
Chiar dacă cele enumerate mai sus par a nu avea legătură cu autoritățile locale,
fiind de competența investitorilor privați, în fapt autoritățile pot sprijini dezvoltarea
afacerilor prin identificarea potențialelor firme dornice să investească și acordarea
unor facilități, cum ar fi teren, scutiri și reduceri de taxe, etc.
Să nu uitam că activitățile care necesită multă forță de muncă se vor delocaliza
din zona marilor orașe (unde forța de muncă este scumpă și puțină) și se vor muta în
mediul rural, unde forța de muncă e mai ieftină.
Autoritățile locale pot atrage și sprijini înființarea acestor unitati prin punerea la
dispoziție de spații adecvate, având în vedere că aceste spații există și pot fi alocate
pentru dezvoltarea serviciilor pe raza comunei. Mai rămâne însă de rezolvat
problema infrastructurii de utilități.
Depinde de autorități dacă reușesc să atragă aceste unități economice.
Atragerea investitorilor implică însă ca infrastructura de utilități să fie pusă la punct.
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Serviciile
Pe raza comunei, serviciile au început să se dezvolte imediat după anul 1990,
astăzi fiind legate mai ales de turism și comerț. Toate punctele de desfacere a
produselor alimentare au infrastructura în curs de dezvoltare, acestea fiind practic
amenajate în gospodăriile populației sau în spații închiriate. Toate aceste puncte vor
trebui să se alinieze la standardele europene din domeniul alimentar, fapt ce implică
investiții importante, lucru care va conduce la dispariția unora.
Comuna dispune de un oficiu poștal, dispensar uman, farmacie umană,
dispensar veterinar. În comuna nu este un notariat, service electrocasnice etc. Aceste
minusuri determină populația să se deplaseze în alte localități pentru rezolvarea
problemelor personale, ceea ce înseamna costuri suplimentare și timp irosit.
Principalele servicii de care dispune comuna:


Cablu TV+NET;



Telefonie fixă și mobilă;



Service auto;



Frizerie‐ Coafor;



Unități comerciale



Unități în domeniul construcțiilor;



Unități de transport;



Unități de primire turistică;



Servicii gestionare deșeuri, externalizat.

1.9 Turism si agroturism. Puncte de atracție turistică
Zonele deluroase și montane prezintă potențialul cel mai ridicat pentru
practicarea turismului rural, datorită peisajelor de o frumusețe rară, calității aerului și
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apei. Dezvoltarea turismului, respectiv agroturismului reprezintă un demers
important pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale.
Oferta de servicii turistice este bine dezvoltată, la nivelul comunei existând mai
multe pensiuni și unități de cazare și masă (aproximativ 30 pensiuni agroturistice și
vile turistice, conform Anuarului Statistic al Județului Neamț 2019).
Per ansamblu, Comuna Agapia este bine dezvoltată din punct de vedere al
turismului, având un potențialul de dezvoltare ridicat, ținând cont de varietatea
patrimoniului comunei și de proximitatea comunei față de numeroase obiective
turistice.
Formele de turism practicabile în cadrul comunei sunt: turism cultural, religios
și turism de odihnă și recreere.
Atracții turistice pe raza comunei:
Mănăstirea Agapia din comuna Agapia, județul Neamț
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Mănăstirea Văratec din comuna Agapia, județul Neamț

Casa memorială Alexandru Vlahuță din comuna Agapia, județul Neamț
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Mănăstirea Sihla

Schitul Agapia Veche
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Pădurea de Argint și Codrii de Aramă

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon :0759893893
Web: office@yourconsulting.ro

53

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027

Mormânt Veronica Micle

Statuia de bronz Saftei Brâncoveanu
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Peştera Sfânta Teodora de la Sihla

Tradițiile și arta populară
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Peisajul deosebit de frumos, specific zonei
Comuna Agapia este un important reper turistic, poziționarea geografică
conferindu-i localității o serie de avantaje și reale premise pentru dezvoltarea viitoare
a unui turism competitiv la nivel regional. Obiectivele turistice, patrimoniile
culturale, traseele montane, constituie o bază dezvoltării, în principal turismului
cultural, de agrement și religios.
Amplasarea comunei într-o zonă montană cu numeroase obiective naturale îi
conferă acesteia un potențial turistic ridicat. Pe lângă obiectivele naturale existente,
comuna beneficiază și de un patrimoniu cultural vast, care o clasează printre
comunele cu un potențial turistic ridicat de la nivel regional.
Comuna Agapia poate fi considerată un vast muzeu în aer liber, unde se găsesc
mai multe obiective ce aparțin arhitecturii populare din lemn, respectiv biserica de
lemn construit. Aceste clădiri nu se impun prin monumentalitate sau prin valoarea
patrimoniului nobil pe care-l dețin, ci prin simplitatea, echilibrul și semnificația lor
spirituală, expresie a statorniciei, credinței și priceperii oamenilor acestor locuri. Deși
au trecut peste ele câteva veacuri, ele mai păstrează încă trăsăturile constructive
specifice epocii în care au fost ridicate, exprimând – prin puritatea și frumusețea lor –
existența zbucimată, bogată în privațiuni dar și în durabile trăiri artistice și de
credință, a celor ce le-au creat.
Cea mai reprezentativă biserică din comuna Agapia este Biserica de lemn cu
hramul Sfântul Ioan Bogoslov din Agapia a fost construită în anul 1821 în
cimitirul Mănăstirii Agapia.
În comuna Agapia găsim un număr mare de monumente istorice înscrise
în Patrimoniul cultural național al României:
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Cod LMI

Denumire

Localitate

Localizare

Datare, Creatori Imagine

NT-II-a-A10627
(RAN:

Mănăstirea Agapia

sat Agapia;
comuna Agapia

121117.01)

NT-II-mA10627.01

Biserica

„Sf.

Voievozi”

Paraclisul

A-

„Nașterea

10627.02

Domnuluii”

NT-II-m-

Biserica de lemn

A-

„Sf.

10627.03

Bogoslov”

Maicii

Ioan

NT-II-m-

A10627.05

Construcții
incintă

1642-1647

sat Agapia;

comuna Agapia

comuna Agapia

din

1864

comuna Agapia

sat Agapia;

Case monahale

10627.04

NT-II-m-

sat Agapia;

sat Agapia;

sat Agapia;
comuna Agapia

sec. XVII-XIX

26.23554°E

comuna Agapia

NT-II-m-

A-

47.16989°N

563

1821

551-652

sec. XIX - XX

sec. XIX - XX
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NT-II-mA-

Turn clopotniță

10627.06

sat Agapia;
comuna Agapia

NT-II-m-

Bolnița de lemn

A-

„Adormirea Maicii

10627.07

Domnului”

NT-II-m-

Casa

B-10628

Alexandru Vlahuță

comuna Agapia

10584

Ansamblul

sat Agapia;

(RAN:

schitului Sihla

comuna Agapia

scriitorului

sat Agapia;
comuna Agapia

sat Agapia;

632

1823

641

1780

594
47.17018°N

1885

26.23519°E

NT-II-a-B697

sec.

XVIII

-

XIX

125025.03)

NT-II-m-

Biserica de lemn

B-

„Nașterea Sf. Ioan

10584.01

Botezătorul”

sat Agapia;
comuna Agapia

697

1741
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NT-II-m-

Biserica de lemn

B-

„Schimbarea

10584.02

Față”

NT-II-mB-10731

la

Casa Lahovari

sat Agapia;
comuna Agapia

sat Văratec;
comuna Agapia

NT-II-a-A-

Mănăstirea

sat Văratec;

10732

Văratec

comuna Agapia

NT-II-m-

Biserica

A-

„Adormirea Maicii

10732.01

Domnului”

NT-II-mA10732.02

sat Văratec;
comuna Agapia

Turn clopotniță de sat Văratec;
poartă

comuna Agapia

697

1763

47.13838°N

sf. sec. XIX

26.26938°E

47.14°N

sec. XVIII-XX

26.269°E

1807-1808

sec. XIX
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NT-II-mA10732.03

Biserica „Sf. Ioan

sat Văratec;

1844,

Botezătorul”

comuna Agapia

cca. 1880

NT-II-m-

Biserica

A-

„Schimbarea

10732.04

Față”

la

NT-II-mA-

Case monahale

10732.05

NT-II-mB-10733

Statuia

B-10747

Brâncoveanu

1847

comuna Agapia

sat Văratec;

sec. XIX - XX

comuna Agapia

sat Văratec;

Școală

NT-III-m-

sat Văratec;

înc. sec. XX

comuna Agapia
Saftei

sat Văratec;
comuna Agapia

adăugiri

În

incinta

1939

mănăstirii

Ion

Văratic

Jalea (sculptor)

Activități și evenimente reprezentative
Comuna Agapia reprezintă o zonă variată în ceea ce privește oferta turistică din
Romania, atât prin obiectivele naturale (monumente ale naturii, forme de relief), cât
și obiective istorico- arheologice (biserici, monumente).
Poziționarea geografică a comunei Agapia în zona montană a regiunii Nord-Est
favorizează dezvoltarea turismului sub diverse forme. Potențialul turistic al comunei
Agapia îmbină elementele naturale cu valorile culturale și istorice.
Cultura și spiritualitatea comunei sunt reflectate prin evenimentele care au loc
anual în comună.

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon :0759893893
Web: office@yourconsulting.ro

60

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027

La nivelul comunei Agapia activitatea de promovare/marketing turistic nu
reprezintă încă un sprijin real în ceea ce privește punerea în valoare a potențialului de
care dispune comuna.
Pentru a crește numărul turiștilor trebuie să existe un efort de promovare a
turismului mai concentrat la nivel individual și colectiv, pentru a atrage mai mulți
turiști din județul Neamț și de la nivel național.
Datorită condițiilor favorabile de care dispune, a frumuseții locurilor, purității
aerului, apei, zonei montane, precum și a valorii inestimabile a patrimonului cultural
și religios existent, comuna Agapia deține un potențial turistic ridicat. Alături de
avantajele regiunii din care face parte, ospitalitatea , tradițiile populare, obiceiurile,
specificul gastronomic al zonei, tradițiile de sărbători și de asemenea, portul popular,
dau culoare locală pentru atragerea turiștilor. De asemenea, pentru valorificarea
resurselor turistice la nivelul comunei, este necesar susținerea proiectelor care
introduc valoarea turistică, obiective și evenimente culturale și spirituale specifice
zonei, precum și încurajarea dezvoltării unor noi forme de turism (turism științific, de
aventură) ce au ca principal scop creșterea turiștilor la nivelul obiectivelor turistice
din cadrul comunei Agapia.
Acțiuni necesare pentru dezvoltarea agroturismului din partea Administrației
locale:


identificarea potențialilor investitori în turism;



informarea populației și asistența acordată acelora care doresc inițierea de

afaceri în domeniu în legătură cu fondurile europene;


modernizarea infrastructurii;



implicare efectivă în amenajarea unei zone de agrement prin construirea

unui parteneriat public – privat la care investițiile să vina din ambele surse.
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1.10 Infrastructura localității
Descriere generală
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj
semnificativ față de zonele urbane și se caracterizează prin deficiențe structurale
persistente (numărul mare al populației ocupate în agricultură, îmbătrânirea
populației), grad scăzut de dezvoltare a infrastructurii rutiere și de utilități, un grad
ridicat de sărăcie. În vederea soluționării deficiențelor menționate sunt necesare
intervenții în infrastructura rurală aceasta fiind o bază pentru dezvoltarea economică
ulterioară a zonelor rurale.
Infrastructura fizică (apă – canal, electricitate, gaze naturale, drumuri, etc.) a
comunei Agapia trebuie modernizată și necesită fonduri foarte mari de care comuna
nu dispune. Costurile de modernizare și introducere a infrastructurii fizice vor fi mai
crescute și datorita pozitiei geografice. Singura soluție pentru rezolvarea
infrastructurii fizice (de care depinde dezvoltarea economică propriu‐ zisă) este
accesarea fondurilor structurale legate de mondernizarea infrastructurii rurale. În
același timp trebuie foarte atent studiate pragurile până la care comuna se poate
îndatora în scopul asigurării cofinanțării proiectelor și a plății studiilor de
fezabilitate. Vor trebui executate studii de fezabilitate, apoi identificate resursele
financiare, urmând ca în continuare să se pornească execuția lucrărilor, începând cu
tronsoanele unde populația este mai numeroasă.
O infrastructură de transport eficientă, conectată la drumurile naționale și
județene contribuie semnifiativ la creșterea competitivității economice, facilitează
integrarea în economia națională și permite dezvoltarea de noi activități pe piața
locală.
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Infrastructura de drumuri
Comuna Agapia se află la o depărtare de 8 km de orașul Târgu Neamț, 41 km
față de de reședința de județ Piatra Neamț7.
Infrastructura de transport a comunei Agapia cuprinde cca. 42 km drumuri din
care:


Drumul național DN15C/ asfaltat, care traversează comuna Agapia pe

directia N-S în partea vestică a intravilanului satului Săcălușești și care face
legatura între orașul Târgu Neamț și orașul Piatra Neamț;


Drumul național DN15 F, asfaltat, care traversează satul Agapia pe

direcția E-V până la Manastirea Agapia și care face legatura cu DN15C la km 39;


Drumul național DN15 G, asfaltat, care face legătura între DN15 C și

Mănăstirea Văratec;


Drumul comunal DC10, asfaltat și modernizat, care traversează satul

Săcălușești pe directia V-E și care face legatura între DN15C și DJ155I;


Drumul comunal DC I68, asfaltat, care traversează satul Filioara pe

direcția N-S și care face legatura între DN 15 F și DN 15 G;


Drumul comunal DC168A, care face legătura între Mănăstirea Agapia și

Mănăstirea Agapia Deal;


Drumul forestier DF244,care face legătura între Mănăstirea Agapia și

Mănăstirea Văratec prin codrii Filiorului;


Drumul forestier DF245, care face legătura între Mănăstirea Agapia și

Mănăstirea Sihla;

7

Conform https://distanta.ro/grinties/targu-neamt,https://distanta.ro/grinties/bicaz și
https://distanta.ro/grinties/piatra-neamt
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Drumurile sătești caresunt din pământ tasat, greu practicabile în

anotimpurile umede.
Realizarea de investiții în infrastructura de transport din comuna Agapia sunt
necesare pentru creșterea standardelor de viață a locuitorilor și creșterea
accesibilității populației la servicii.
Conform informațiilor furnizate de Primăria comunei Agapia la data întocmirii
strategiei:
Rețeaua stradală a comunei Agapia cuprinde 4 km drum național- asfaltat, 19,5
km drum comunal parțial asfaltat și 18,5 km drumuri județene asfaltate și drumuri
săteși și forestiere.
În

perioada 2014 – 2020 au fost realizate investiții pentru modernizarea

infrastructurii de drumuri din comună, conform informațiilor furnizate de primărie,
următoarele proiecte:


”Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Agapia,

județul Neamț”


Modernizarea drum local din DN15E-Văratec L=1,070 km



Modernizare drum de intere local din DC168-Filioara L= 1,230 km



Modernizare drumuri locale și sătești L = 6,393 km



Modernizare drumuri locale și sătești L = 5,275 km



Modernizare DC10 Săcălușești -Topolița

Modernizarea acestei căi de acces, a podețelor, va aduce beneficii imediate,
precum şi pe termen mediu şi lung, atât în privinţa ridicării standardelor economice
şi a condiţiilor igienico – sanitare cât şi în privinţa dezvoltării economice a comunei.
Asigurarea unor căii de acces corespunzătoare indiferent de anotimp, va
conduce la creşterea valorii terenurilor în zonă.
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Este o infrastructura care necesită modernizare – reabilitare. Infrastructura
rutieră va trebuie modernizată în paralel cu introducerea - extinderea celorlalte rețele
de utilități (apă, canal, gaze naturale, etc.).
Obiectivul principal urmărit prin aceste proiecte a fost de a asfalta drumurile
comunale și sătești pentru a facilita accesul cetățenilor la propriile locuințe.
Dezvoltare turistică și agroturistică a comunei impune modernizarea rețelei de
drumuri către zonele de interes care se prează la astfel de activități.
Mijloacele de transport folosite de populație sunt autobuze și microbuze ale
unor firme de transport din Târgu Neamț.
Utilități existente la nivelul comunei
Activitățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă
dimensiune socială și un rol esențial în consolidarea dezvoltării durabile a comunei
Agapia și a condițiilor de viață.
Principalele obiective de dezvoltare a infrastructurii de utilități din comuna
Agapia, în conformitate cu prevederile legislației naționale și a directivelor europene,
sunt: extinderea rețelei de alimentare cu apă, extinderea rețelei de canalizare și
realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan.
Energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a populației din comuna Agapia este asigurată
în sistem centralizat de E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE.

În prezent, toate

locuințele din comuna Agapia sunt alimentate cu energie electrică.
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Alimentarea cu
aproape

în

energie

totalitate (linii

de 1 10/20kV din Târgu

electrică a comunei

Agapia este asigurată

aeriene de 20 kV din

postul de transformare

Neamț)

Consumatorii din comuna sunt alimentați cu energie electrică prin linii
electrice de distributie de 0,4 kV, aplasate pe stâlpi de beton care preiau energia
electrică din posturi de transformare de 20kV.
Comuna dispune și de rețea de iluminat public stradal cu o acoperire de 100%.
Distribuția energiei electrice se realizează printr‐ un sistem de rețele electrice de
înalta și medie tensiune. Alimentarea cu energie electrică se face prin rețeaua de
transformatoare de joasă tensiune de 380‐ 220 KV.
Având în vedere numărul mare de locuințe racordate la rețeaua de energie
electrică, este dezirabil ca în viitor, localnicii din comuna Agapia să utilizeze surse
alternative de producere a energiei electrice (hidroenergia, energia aerului, solară,
etc), în vederea protejării mediului înconjurător. De asemenea, autoritățile locale pot
utiliza surse alternative de energie pentru iluminatul public, respectiv panouri
fotovoltaice, panouri solare, fiind realizate astfel economii la bugetul public și
protejate resursele epuizabile.

Alimentare cu apă
Cercetările hidrografice și hidrologice întreprinse de autoritățile locale din
comuna Agapia au pus în evidență că alimentarea cu apă potabilă a populației, a
agenților economici, etc. din comuna Agapia poate fi soluționată prin captarea de
suprafață a izvoarelor montane.
În prezent, în comuna Agapia, dispune de o rețea de alimentare cu apă pe o
distanță de 39,2 km:
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Agapia -13.760 ml distribuție +3.627 ml aducțiune care merge la M-rea

Agapia


Văratec – 560 ml aductiuneșidistribuție 3910 ml



Săcălușești 2.050ml aductiune si 6.800 distribuție



Filioara 1.690ml aductiune si 12.671 distribuție

Conform informațiilor furnizate de Primăria comunei Agapia, distribuția apei se
realizează atât prin conducte, respectiv prin racordarea gospodăriilor la rețeaua de
alimentare cu apă, cât și prin cișmele stradale. De asemenea, la nivelul rețelelor de
distribuție a apei sunt montați hidranți pentru a asigura alimentarea cu apă în caz de
incendii sau pentru alte necesități.
Procentul ridicat de gospodării care nu sunt racordate la rețeaua de alimentare
cu apă este cauzat de gradul redus de acces al populației la serviciul public de
alimentare cu apă, dar și de refuzul populației cu venituri reduse de a se racorda la
rețeaua de alimentare cu apă.

Canalizare
În prezent, la rețeaua de canalizare sunt racordate aproximativ 103 de
gospodării, lungimea rețelei fiind de 5,8 km.
Astfel, în prezent, doar locuitorii din satul Agapia au acces la rețeaua de
canalizare, 83,77% din populația stabilă a comunei Agapia fiind privată de acest
serviciu public.
Sistemul de evacuare și epurare a apelor uzate din comuna Agapia creează o
serie de probeme majore. Una dintre ele este lipsa rețelei de canalizare din
majoritatea satelor din comună și acoperirea incompletă a localității în care există.
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O altă problemă a comunei este reprezentată de starea de sănătate a populației și
a poluării mediului. Inexistența unui sistem adecvat de canalizare care să permită
colectare și evacuarea apelor uzate menajare se repercutează implicit asupra stării de
sănătate a populației, întrucât prin deversarea necontrolată pe sol a dejecțiilor sau
reziduurilor menajere, acestea se infiltrează în pânza freatică și poluează apele
subterane.
În aceste condiții este necesară atragerea de fonduri nerambursabile, din surse
naționale sau europene pentru dezvoltarea și extinderea sistemului de canalizare în
toate localitățile din Comuna Agapia.

Gaz metan
O altă problemă majoră cu care se confruntă comuna Agapia este lipsa
racordului la rețeaua de alimentare cu energie termică sau gaze naturale. Lipsa
racordului la energia termică este o problemă comună a localităților din zonele
montane, fiind extrem de dificil de executat lucrările de realizare a conductei și fiind
implicate costuri exagerat de mari pentru gospodăriile răsfirate.
În cadrul Regiunii Nord-Est cele mai multe localități conectate la rețeaua de gaz
natural sunt municipiile și orașele, dar și localitățile dispuse de-a lungul magistralelor
de gaz.
Ca urmare a lipsei unui sistem centralizat care să asigure alimentarea cu energie
termică a locuințelor, populația utilizează sisteme individuale de producere a energiei
termice bazate pe combustibili solizi (lemn, brichete, peleți). În comuna Agapia
întreg fondul de locuințe este prevăzut cu instalație de încălzire cu combustibil solid.
Comuna Agapia deține un potențial energetic ridicat având în vedere suprafața
acoperită de păduri, acestea reprezentând circa 52,5 % din suprafața totală a
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comunei. Astfel, localnicii pot beneficia de energie termică la prețuri mult mai
reduse, având în vedere că lemnul poate fi achiziționat foarte facil.
De asemenea, o altă sursă de asigurare a energiei termice ar fi prin valorificarea
biomasei, sectorul agricol din comună fiind în expansiune. Impactul socio-economic
generat de utilizarea biomasei este destul de important, având în vedere puterea
calorică a peleților și brichetelor provenite din deșeuri agrare și din resturi
vegetale(fân, paie, etc.). Acest combustibil solid poate fi utilizat în centralele termice
casnice și industriale cu minime emisii în mediul înconjurător.
În aceste condiții, autoritățile publice locale și agenții economici trebuie să se
orienteze spre investiții în echipamente care utilizează energie termică regenerabilă
(panouri solare) și să utilizeze în cantități mai mari elementele fabricate în biomasă.
De asemenea, este imperios necesar ca în viitorul apropiat să fie asigurat
localnicilor accesul la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, în vederea reducerii
decalajelor majore existente între mediul rural și mediul urban și pentru a crește
calitatea vieții și dezvoltarea socio-economică a zonei.
Colectarea deșeurilor
Există un sistem de colectare selectiv a deșeurilor adunate în gospodăriile
populației externalizat. Colectarea deșeurilor se face din poarta în poartă în saci
menajer. În comună este necesară achiziționarea de pubele pentru colectarea
selectivă a deșeurilor. Date fiind costurile destul de mari trebuie gândit un sistem
comun de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor împreună cu localitățile
învecinate.
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Comuna Agapia face parte din proiectul ”Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Neamț” pentru gestionarea deșeurilor care va contribui la
dezvoltarea durabilă a județului Neamț.
Infrastructura de comunicații
Se estimează că sectorul IT&C contribuie direct la creșterea economică a
mediului economic local, astfel, pentru a beneficia de avantajele societății
informaționale, atât în contextul vieții personale cât și al activității economice, este
esențială asigurarea accesului cetățenilor și mediului de afaceri la servicii IT&C
moderne. Astfel, locuitorii din comuna Agapia au acces la serviciile de televiziune,
cablu, internet.
Având în vedere evoluția permanentă a societății informaționale și decalajul
existent în comuna Agapiacu privire la furnizarea serviciilor IT&C de calitate, sunt
necesare investiții de la bugetul de stat/local sau din fonduri europene pentru
dezvoltarea acestor servicii(implementarea serviciilor de internet broadband,
realizarea unui post local de radio, etc
1.11 Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului
Context național
În România, activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism se desfășoară
conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările ulterioare.
Obiectivele amenajării teritoriului constau în:


Dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu

respectarea specificului acestora,
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Îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane,



Gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului,

utilizarea rațională a teritoriului.
Legea 350/2001 stabilește regulile pentru desfășurarea activității de amenajare a
teritoriului și principiile de bază ale acestei activități: principiului ierarhizării,
coeziunii și integrării spatiale la nivel național, regional, județean, orășenesc și
comunal.
Activitatea de amenajare a teritoriului are urmatoarele atribuții:


Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – PATN;



Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional – PATR – care

fundamenteaza dezvoltarea regională;


Colaborarea cu ministerele, precum și cu celelalte organe ale administrației

publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului
și a programelor strategice sectoriale;


Colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, consiliile județene și

consiliile locale, precum și urmărirea modului în care se aplică programele
guvernamentale și liniile directoare în domeniul amenajării teritoriului la nivel
regional, județean și local;


Avizarea

documentațiilor

de

amenajare

a

teritoriului,

potrivit

competențelor stabilite prin lege.
Atribuțiile administrației publice locale în domeniul amenajării teritoriului
Consiliul local asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de
amenajare a teritoriului aprobate. În îndeplinirea atribuțiilor sale în domeniul
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amenajării teritoriului, consiliul local utilizează informații din toate domeniile de
activitate economico-socială.

Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului
Conceptul "amenajarea teritoriului" a apărut în perioada exodului rural către
orașele care se dezvoltau în ritm accelerat sub influența revoluției industriale. A
apărut necesitatea de a separa spațial funcțiile urbane: de locuit, de muncă, de
cultură, de circulație etc., amenajarea teritoriului extinzându-se asupra ansamblului
spațiului geografic, atât urban cât și rural.
Elaborarea planurilor de amenajare regionala a teritoriului trebuie să se bazeze
pe un complex de elemente de bază, de natură diferită pentru a determina soluții
tehnice prietenoase față de mediu, utile și eficiente pe plan economico-social.
Legea fondului funciar, prevede ca organizarea și amenajarea teritoriului agricol
- componenta dominantă a spațiului rural - trebuie să asigure crearea condițiilor
pentru o mai buna folosire a terenurilor în scopul producției agricole, pe baza de
studii și proiecte pentru rezolvarea următoarelor probleme:


corelarea dezvoltării agriculturii cu celelalte activități economice și sociale

din zonă, stabilind măsuri care să determine creșterea producției agricole și
îmbunătățirea exploatării terenului, cunoașterea terenurilor pe proprietari și destinații
în concordanță cu structurile de proprietate și cu formele de cultivare a pământului;


stabilirea perimetrului fiecarei proprietăți prin comasarea terenurilor

dispersate și rectificarea hotarelor amplasate nerațional; elaborarea de proiecte pentru
organizarea și amenajarea exploatațiilor agricole;

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon :0759893893
Web: office@yourconsulting.ro

72

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027



stabilirea rețelei de drumuri tehnologice agricole ca o completare a rețelei

de drumuri clasate etc.
În funcție de sfera de cuprindere, în domeniul amenajării teritoriului deosebim:


Planul de amenajare a teritoriului, constituit ca un ansamblu de studii

referitoare la o suprafață de teren definită care prevede obiectivele, acțiunile și
măsurile de adoptare pe o perioada determinată care orientează aplicarea unor politici
în domeniul organizării teritoriului național, regional sau local;


Planul urbanistic general, documentație care stabilește obiectivele,

acțiunile și măsurile pentru localitate, pe o perioadă determinată în vederea
amenajării teritoriului.
În concordanță cu acesta se elaborează planul urbanistic zonal și planul
urbanistic de detaliu.
Amenajarea teritoriului reprezintă expresia spațială a politicilor economice,
sociale, culturale și ecologice ale societății.
Amenajarea teritoriului are ca scop principal crearea unui nucleu comun care să
armonizeze politicile economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel
național și local, în vederea asigurării unei dezvoltari echilibrate a diferitelor zone
ale țării, rezultatul final fiind creșterea coeziunii și eficienței relațiilor economice și
sociale dintre acestea.

Amenajarea teritoriului la nivelul local
Comuna Agapia se întinde pe o suprafață de 5.864,12 ha. Compartimentul
urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei comunei Agapia, are
următoarele atribuții:
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verifica cererile și documentațiile anexe depuse în vederea obținerii

certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare;


întocmește și eliberează certificatele de urbanism și autorizațiile de

construire/desființare;


asigură evidența certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de

construire/desființare;


calculează taxele pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de

construire/desființare precum și regularizarea acestora la terminarea lucrărilor;


organizează și exercită controlul în teritoriu în ce privește modul de

aplicare a prevederilor din autorizația de construire și disciplină în urbanism;


instituie registrul de efectuare a controlului și asigură evidența

proceselor‐ verbale de contravenție;


Asigură caracterul public al actelor de autoritate eliberate;



Participă la trasarea construcțiilor, urmărește realizarea lucrărilor și la

recepția finală a acestora; întocmește procesele‐ verbale de recepție la terminarea
lucrarilor;


Pregătește și înaintează în vederea obținerii avizelor structurii de

specialitate din cadrul consiliului județean și a acordului unic, proiectul de certificat
de urbanism sau de autorizație de construire/desființare;


Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism și

amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;


Întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de diverse instituții;
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Propune adoptarea de programe pentru înființarea și dezvoltarea rețelelor

de canalizare, colectare a apelor fluviale, de aprovizionare cu apă potabilă, pentru
spații de epurare a apelor uzate ale localității și pentru transportul în comun;


Răspunde de problemele privind protecția mediului.

Mentalitatea locuitorilor comunei nu este formată pe principiul abordării vieții
sociale și economice în contextul în care teritoriul constituie o resursă.
Zonarea teritoriului se va putea face numai în condițiile definitivării
reconstituirii proprietății asupra terenurilor și clădirilor. De asemenea, PUG și PUZ
vor trebui reactualizate periodic cu includirea tuturor mențiunilor impuse de
dezvoltarea locală.
1.12 Mediul înconjurător
Descrierea generală a problemelor de mediu înconjurător
În România, spațiul rural se remarcă printr-o bună stare de conservare a
resurselor naturale de sol și apa, prin varietatea peisajelor tradiționale și o amplă
diversitate biologică.
Referitor la suprafața agricolă, o parte din aceasta a fost afectată de utilizarea
incorectă a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor, de irigări, drenaje sau de
aplicarea unor lucrări mecanice inadecvate, care, pe suprafețe reduse, au condus la o
puternică degradare a componentelor de mediu. Un alt aspect negativ îl constituie
abandonul suprafețelor agricole, în special al pășunilor care a generat degradarea
unor suprafețe însemnate de pajiști.
De asemenea, creșterea economică susținută, începe să amenințe multe specii de
plante și animale, conduce la degradarea resurselor naturale și la modificarea
peisajului rural.
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Problemele de mediu nu sunt foarte mari la nivelul comunei în momentul de
față deoarece lipsesc agenții economici mari poluatori pe raza comunei.
Problemele principale de mediu, la nivelul comunei, sunt legate de poluarea
casnică:


inexistența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor din gospodăriile

populației;


absența canalizării, ceea ce duce la poluarea pânzei freatice;



dejecții animale



Depozitarea rumegușului.

Pentru eliminarea impactului asupra mediului, generat de depozitarea
necontrolata a rumegușului, precum și în scopul utilizării acestuia ca o sursă naturală
trebuie analizate variante de utilizare a rumegușului generat de instalațiile de debitare
și prelucrare a lemnului.
Obiectivele cuprinse în Lista Monumentelor Istorice și de Arhitectura sunt
amplasate în zone neafectate de factori nocivi de mediu.
Educația ecologică trebuie promovată la toate nivelele de administrare și de
vârstă. Formarea comportamentului și a deprinderilor față de mediu trebuie să
înceapă și să se desfășoare în mod sistematic în grădinițe și școli. În acest sens un
aport important îl au cadrele didactice care trebuie să fie conștiente de influențe și
rolul lor formator.
1.13 Spații verzi și stabilizare terenuri
În ultimii ani asistăm la o adevarată ofensivă lansată de diverși specialiști
(ecologi, eco-economiști, sociologi, agenți de marketing s.a.) care încearcă să
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identifice atitudinile, trăirile, speranțele, dar și îngrijorările oamenilor și instituțiilor
față de evoluțiile negative ce au loc în sfera consumului, a resurselor naturale, sau
nivelul dezastrelor ce afectează deja zone largi din ecosistem.
Diminuarea spațiilor verzi amplifică riscurile ecologice ale comunităților, avand
un impact negativ imediat asupra viabilitătii și sustenabilității acestora, asupra
calității vieții și stării de sănătate a populației.
Guvernul, prin Ministerul Mediului, alocă anual milioane de euro pentru
amenajarea spațiilor verzi din rural, în cadrul Programului național pentru
îmbunătățirea caliății mediului.
Pe raza comunei se impune necesitatea amenajării de spații verzi și de agrement
însă trebuie găsit teren disponibil pentru acest tip de investiții, cu excepția spațiilor
de joacă de la grădinițe. În prezent în comună există două spații de joacă.
Se impune monitorizarea situatiilor de risc legate de:


Eroziunea solului;



Terenurile degradate/inundabile din comuna prin reabilitarea cursurilor de

apă și îndiguiri în zonele inundabile;


Suprapășunat: pășunile trebuie reabilitate prin investiții consistente;



Sărăturarea solului – fenomen frecvent pe teritoriul comunei – duce la

scăderea gradului de fertilitate al solului;


Defrișări – combaterea fenomenului prin împăduriri.

1.14 Managementul integrat al deșeurilor. Surse majore de poluare
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Principalele surse de poluare la nivelul comunei sunt legate de poluarea casnică.
Gospodăriile populației prin existența parțială a canalizării și inexistența colectării
reziduurilor rezultate în urma creșterii animalelor.
Comuna Agapia se pretează la creșterea animalelor, însă desfășurarea intensivă
a acestor activități și cu profitabilitatea corespunzătoare, necesită dezvoltarea unor
unități de producție mecanizate. În acel moment se va pune problema controlului
poluarii.
Datorită neutilizării pe scară largă a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor în
agricultură, nu există pericolul poluării cu substanțe chimice. Comuna Agapia este
inclusă în proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul
Neamț” SMID cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POS
Mediu. Aceasta face parte din Zona 3 – care va transportă deșeurile la stația de
transfer de la Roznov
Colectarea deșeurilor se realizează selectiv de către o firmă de salubritate prin
delegarea gestiunii.
1.15Administrația locală
Conducerea Primăriei comunei Agapia este reprezentată de către domnul Primar
Năstasă Neculai, împreună cu domnul Viceprimar Vasiliu Mihai şi doamna Secretar
general Ilioi Elena-Dorina.
Primǎria Agapia este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit prevederilor OUG
57/2019 privind Codul admiminstrativ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi în
conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local Agapia privind aprobarea organigramei,
a numǎrului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
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Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de specialitate
constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ Primǎria Agapia
care aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivitǎţii locale.
Consiliul Local Agapia, prin primǎria comunei realizeazǎ atribuţiile conferite de
OUG 57/2019 privind Codul admiminstrativ, cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare.
Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi
bugetul local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu
Consiliul Judeţean Neamț şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamț, a
încercat să găsească toate sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor de
dezvoltare propuse. Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile
de dezvoltare propuse.
Important este că primarul acestei comune a realizat aceste lucruri cu muncă
asiduă şi cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local Agapia şi al angajaţilor
primăriei.
Potrivit legii, Primăria comunei Agapia îndeplineşte următoarele categorii
principale de atribuţii:


atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al

consiliului local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor
comerciale;


atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;



atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;



atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;



atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;
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alte atribuţii prevăzute de lege.

Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt
prezentate şi actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul
primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public:
hotărâri ale Consiliului local, declaraţii de avere, organigrama, programul de
funcţionare al serviciilor publice, datele de contact ale instituţiei şi ale
reprezentantului legal.
Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare. Există
baze de date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economical
primăriei.
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CAPITOLUL II.
Noutăți privind programele și sursele de finanțare aferente
perioadei de programare 2021-2027
2.1 Conceptul de dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor
de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui
echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului
natural.
La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat
începând cu anul 1997, prin Tratatul de la Maastricht; în anul 2001 a fost adoptată
Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia
de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită.
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România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul
privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter
universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării
durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală
măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare8. Acest nou cadru global
a fost dezvoltat pentru redirecționarea umanității către o cale sustenabilă.
Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD).
Scopul acestor obiective este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și
echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă
provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele stabilesc
limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea resurselor naturale. Obiectivele
recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care
clădesc dezvoltarea economică. Ele abordează o gamă de nevoi sociale incluzând
educația, sănătatea, protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în
același timp schimbările climatice și protecția mediului. ODD-urile abordează
barierele sistemice cheie pentru dezvoltarea sustenabilă cum ar fi inegalitatea,
modele de consum nesustenabile, capacitatea instituțională slabă și degradarea
mediului.
Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă9
 Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni
 Zero Foametei - Eradicarea foametei, realizarea securității alimentare și a
nutriției îmbunătățite și promovarea agriculturii sustenabile
8
9

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă informații publicate pe http://www.mae.ro/node/35919
Obiective conform Agendei 2030 pentru Dezvoltare durabilă adoptată în 2015
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 Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea
bunăstării pentru toţi la toate vârstele
 Educație de calitate - Asigurarea unei educații inclusive și echitabile de
calitate și promovarea oportunităților de învățare pentru toţi
 Egalitatea de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor
femeilor și fetelor
 Apă curată și salubritate - Asigurarea disponibilității și administrării
sustenabile a apei și salubrității pentru toţi
 Energie accesibilă și curată - Asigurarea accesului la energie accesibilă,
sigură, sustenabilă și curată pentru toţi
 Muncă și creștere economică decentă - Promovarea creșterii economice
susținute, inclusivă și sustenabilă, angajare totală și productivă și muncă decentă
pentru toţi
 Industrie, inovație și infrastructură - Construirea infrastructurii, promovarea
industrializării inclusive și sustenabile și dezvoltarea inovației
 Inegalități reduse - Reducerea inegalității în cadrul și între tari
 Orașe și comunități sustenabile - Orașe și așezări umane inclusive, sigure,
rezistente și sustenabile
 Consum și producție responsabile - Asigurarea modelelor sustenabile de
consum și producție
 Acţiuni asupra climei - Întreprinderea de acţiuni urgente pentru combaterea
modificării climatice și a impactelor sale
 Viața subacvatică - Conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, mărilor
și resurselor marine pentru dezvoltarea sustenabilă
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 Viața terestră – Protejarea, refacerea și depozitarea și promovarea folosirii
sustenabile a ecosistemelor terestre, administrarea sustenabilă a pădurilor,
combaterea deșertificării, și oprirea degradării solurilor și refacerea acestora, oprirea
pierderii biodiversității
 Pace, justiție și instituţii puternice - Promovarea societăților pașnice și
inclusive pentru dezvoltare sustenabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toţi și
clădirea instituțiilor eficiente, responsabile și inclusive, la toate nivelele
 Parteneriate pentru obiective - Întărirea implementării și revitalizarea
parteneriatului pentru dezvoltare sustenabilă
Până în 2030, se propune ca toate persoanele implicate obțin cunoștințele și
aptitudinile necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile, incluzând, printre
altele, prin educație pentru dezvoltarea sustenabilă și moduri de viață sustenabile,
drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței,
cetățenie globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la
dezvoltarea sustenabilă.
Obiectivele de dezvoltare durabilă își propun să echilibreze cele trei dimensiuni
ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și componenta de mediu – prin
acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 10 ani, axate, printre altele, pe:


demnitate umană



stabilitate regională și globală



planetă sănătoasă



societăți reziliente și echitabile



economii prospere.

Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul
societăților și în restul lumii.
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Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua
cooperarea cu partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în cadrul
politicilor sale externe și sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de dezvoltare.
Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare
de mentalitate a oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze în mod rațional și
eficient potențialul economic existent, asigurându- se prosperitate, protecția mediului
și coeziune socială.
Pentru obținerea de rezultate și atingerea obiectivelor este necesar ca la
nivelul unității administrativ teritoriale să existe un plan strategic concretizat în
Strategia de dezvoltare locală.

Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile ce determină
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direcția unei comunități. Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru
comunitate în termenii obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării
resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea obiectivelor stabilite.
Strategia de Dezvoltare Localăreprezintă instrumentul participativ care
implică întreaga comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării economice și
sociale.
Strategia este un demers pe termen lung, respectiv pentru o perioada de 5-7 ani,
fiind o proiecție în viitor a comunității. Pentru a putea realiza obiectivele propuse
trebuie implicată întreaga comunitate. Planificarea acțiunilor în cadrul strategiei este
realizată conform cerințelor și posibilităților existente la nivel de comună la
momentul elaborării.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Agapia prezintă caracteristicile
localității, o analiză amplă a resurselor li oportunităților comunei, prezentând astfel
cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani, în vederea îmbunătățirii
calității vieții locuitorilor.
Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului local și a Primăriei
Comunei Agapia și reflectă atitudinea întregii comunitati cu privire la prioritatile de
dezvoltare ale comunei pentru perioada 2021 - 2027. Ca parte a comunității
europene, comuna Agapia trebuie sa adopte și să implementeze o viziune strategică
privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt si mediu.
Bazându-se pe caracteristicile și nevoile comunității, o strategie de dezvoltare
stabilește scopuri, obiective, programe și proiecte care urmează a fi urmate și
dezvoltate.
Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei Agapia este de a
analiza într-un mod structurat și coerent posibilitatea și oportunitățile autorităților
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publice locale de a iniția, implementa și de a susține obiective trasate la nivel local.
Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localității, o analiză asupra
domeniilor de interes a localității (turism, cultură, investiții, populație, infrastructură,
sănătate) și o analiză socio-economică (identificarea resurselor, analiza structurii
pieței forței de muncă, stabilirea veniturilor populației, cât și necesitățile acesteia).
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală a comunei Agapia îl
reprezintă dezvoltarea echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și prin
susținerea unui mediu economico- social competitiv, stabil, sănatos si diversificat,
care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele
specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și cu
planurile strategice elaborate la nivel regional, național si european.
De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborarii acestui
document și să se asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere și nu
numai, la elaborarea lui și mai ales la aplicarea acestuia.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Agapia presupune
parcurgerea a trei etape principale:
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1.

Etapa de Analiză

Această etapă presupune colectarea datelor utilizând toate sursele posibile
(analiza situației existente, consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate și
alte documente care conțin informații relevante) cât și analiza documentelor
programatice (POR, POS, PNDR, etc.) pentru identificarea politicilor și direcțiilor
de dezvoltare europene si naționale, regionale, județene; a fondurilor, programelor
operaționale existente, care pot fi accesate pentru a se asigura o dezvoltare locală
durabilă și integrată.
Ca urmare va avea loc crearea și dezvoltarea unei baze de date din toate
sectoarele de activitate pentru o cunoaștere aprofundată a resurselor și nevoilor
comunității, precum și evaluarea potențialului local. Identificarea și evaluarea
punctelor tari și a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situației existente,
iar oportunitățile și riscurile luate în considerare permit identificarea unor ținte și
mobilizarea resurselor si eforturilor pentru atingerea lor.
2. Etapa de formulare a strategiei
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În urma prelucrării datelor culese se vor stabili obiectivele pe termen scurt și
mediu ale comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va concepe
designul strategiei și se va proceda la elaborarea acesteia. Această etapa este cea mai
însemnată în cadrul demersului formulării strategiei de dezvoltare locală, solicitând
implicare întregii comunități, de la membrii persoane fizice la organizații publice si
private și aleșii locali.
3.

Etapa de implementare a strategiei de dezvoltare locală- această etapă

va include elaborarea portofoliului de proiecte.
Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Sociala
Durabilă este axată pe urmatoarele direcții de acțiune:


Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent

structurat pe cele trei etape/faze de lucru.


Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării publice si

stabilirea de grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes (din aceste
grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții primariei, consilieri locali, cât si
agenți economici, ONG-uri și persoane fizice interesate).


Monitorizarea si evaluarea permanentă a procesului de elaborare și

dezvoltare a strategiei în vederea asigurarii calității lucrării, corectitudinii datelor și
informațiilor incluse și aplicarea eventualelor revizuiri/modificări care se impun.
Această strategie se cere aprobată și însușită de administrația locală care trebuie
să utilizeze toate metodele de antrenare a întregii comunități la aplicarea ei.
Prin activitatile desfășurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmărit:


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

privesc dezvoltarea economico-socială durabilă;

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon :0759893893
Web: office@yourconsulting.ro

89

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027



dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării

cetățenilor la formularea problemelor și luarea deciziilor;


promovarea soluțiilor nepoluante si prietenoase cu natura în valorificarea

resurselor locale;


dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare bazate pe interese

comune;


creșterea performanței și capacității autorităților locale de a raspunde la

așteptările și exigențele cetățenilor;


creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile și

crearea de noi locuri de muncă;


creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei.

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


Situația actuală a comunei din punct de vedere socio-economic



Analiza SWOT – pe domenii prioritare de activitate



Direcțiile strategice de dezvoltare a localității



Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție



Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027.

2.2 Context de dezvoltare
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia
propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2 de
mai jos. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale
Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
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Arhitectura instituțională

2.3 Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile
Europene post-2020
Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu
există resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care
există în mod tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât
disponibilitățile (de exemplu, infrastructură activități cu caracter social etc).
Astfel pot fi acordate finanțări pentru infratructură, educație, cultură, protecția
mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională,
drepturi civile și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada
2021 – 2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări:


Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei

obiective ale Politicii de Coeziune UE;


Fonduri de la bugetele naționale
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Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de

finanțatori (inclusiv de la Uniunea Europeană):
o

Guvernul României

o

guvernele sau ambasadele unor state straine;

o

instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.);

o

fundații sau alte organizații naționale sau internaționale

o

companii

o

bănci active în România
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Fonduri structurale și de coeziune
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Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5
obiective principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:
1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris
și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Analizând obiectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut
asupra digitalizării și al economiei circulare.
Politica de coeziune, elemente de noutate pentru perioada 2021 – 2027
Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar
multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară din 2019 privind
România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor
economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la
domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de
coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în
contextul mai amplu al blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al
disparităților regionale analizate în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între
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România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de coeziune
(Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european
Plus)
Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face
descentralizat, prin 8 programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare
regională.
Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea de
management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de
management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dezvoltare
Regională (ADR),care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva
atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de
management ele însele.
Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale
mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le vor
deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate.
Politica agricolă comună
În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare
Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui
nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național.
Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a dezvoltării durabile in
cadrul Uniunii Europene, care oferă cadrul necesar pentru finanțarea unei game variate de
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proiecte și investitii pentru o dezvoltare socio-economică echilibrată a statelor membre ale
UE și în regiunile lor.
Principalul obiectiv al politicii de coeziune socială și economică îl contituie diminuarea
disparităților existente, în primul rând, prin aplicarea principiului solidarității.
Premisele Politicii de coeziune 2021 – 2027 sunt:


menținerea sistemul de management și control al fondurilor europene aferente

politicii de coeziune din perioada de programare 2014 2020;


îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul

beneficiarilor politicii de coeziune;


descentralizarea implementării şi creșterea leadership ului din partea tuturor

actorilor implicați
Principiile Politicii de coeziune 2021 – 2027:
O mai buna coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în calcul noile
provocări
O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea tuturor autorităţilor
de management în cadrul MFE care va asigura coordonarea orizontală a structurilor de
management
O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția contabilă prin
integrarea celei din urma în cadrul AM
Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei
O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin descentralizarea
gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor
O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond.
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Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai
puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă,
în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor.
Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări
climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe
teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica
de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană
a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un
nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților
urbane.
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027:
Concentrare tematică


35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)



30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)



FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice



FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice



Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană



2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate



25% din FSE+ pentru incluziune socială



10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă
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Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective clare cu
accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și biodiversitate,
să creeze zone rurale mai dimamice.
Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agricole Comune pentru perioada 2021 – 2027
vizează:
1. Reechilibrarea lanțului alimentar
2. Combaterea schimbărilor climatice
3. Managementul durabil al resurselor
4. Conservarea peisajelor și a biodiversității
5. Sprijinirea reînoirii generaționale
6. Dezvoltarea zonelor rurale
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor
8. Venituri echitabile pentru fermieri
9. Creșterea competitivității
Bugetul politicii agricole comune:
Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 20,5
miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% din buget,
363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 2% din buget,
iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% din
bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare Rurală –
FEADR sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile Unităților
administrativ teritoriale locale, respectiv investiții publice.
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Bugetul politicii agricole comune
0%

FEADR

33%
65%

2%

FEGA
Plati directe

De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat
măsurilor LEADER!
Atenția sporită către obiectivul 2 ”Combaterea schimbărilor de mediu și climă” este
confirmată încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat pentru
FEADR , 35% este adresat intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă.
Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România,
pentru perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada
2014 - 2020, conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel:


57% către FEADR



27% către FSE



15% către Fondul de Coeziune



1% către Cooperarea teritorială europeană
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PROPUNERE FINANCIARĂ
FEADR

FSE

Fondul de Coeziune

ETC

1%
15%

27%

57%

În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru perioada
2021 – 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat
descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni
ale țării:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
2. Programul Operațional Transport (POT)
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
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9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru
Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe
Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor
Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale
menționate mai sus.
Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi
finanțate următoarele axe prioritare:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă:
Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,
sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o
economie circulară
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii
aerului şi decontaminare a siturilor poluate.
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor.
2. Programul Operațional Transport (POT)
Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport rutier.
Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere
pentru accesibilitate teritorială.
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Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport pe calea ferată.
Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată .
Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov.
Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă
în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal.
Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor
Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de
transport
Axa prioritară 10: asistență tehnică
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI
Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare
Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband
Axa prioritară 5. Instrumente financiare
Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale
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Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în
regim ambulatoriu
Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al
morbidităţii
Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură
și servicii
A. Investiții prioritare în infrastructură
B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de
gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății
publice
C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a
sângelui și/sau procesare a plasmei
Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical
Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și
utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
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Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și
formare profesională
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica
pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului
profesional și tehnic
Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Axa prioritară 7.Antreprenoriat și economie socială
Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței
muncii
Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună
Educație/Ocupare).
6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții
adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5
Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate
Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune
socială și ceilalți copii
Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile
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Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate
7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice
Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart
Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate
Axa prioritară 5. O regiune accesibilă
Axa prioritară 6. O regiune educată
Axa prioritară 7. O regiune atractivă
Axa prioritară 8. Asistență tehnică
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
Surse de finanțare din bugetele naționale
Programele finanțate prin Compania Nationala de Investitii S.A.
Compania Nationala de Investitii S.A. funcționează în baza Ordonanței nr 25/2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A cu modificările și completările
ulterioare.
Finanțator: Guvernul României
Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social
Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea
unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.
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Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației
publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice
recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza
unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în
primă urgență”.
Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:
1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul
construcțiilor”
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Programul Naţional de Dezvoltare Locală, - PNDL -reprezintă sursa principală de
finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare
localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de
infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Finanțator: Guvernul României
Programe de finanțare și solicitanți eligibili:


Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes

judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate,
precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului nr.
577/1997;


Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural -

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
71/2007, cu modificările ulterioare;


Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa

Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu
modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);


Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi

drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.
Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor
obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților
publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină
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un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze
de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul
acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune
teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de
dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu
finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea
unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.
Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului
trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare,
pentru unul dintre următoarele domenii specifice:


sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;



sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;



unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale,
unităţi de învăţământ special de stat;


unităţi sanitare;



drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri
publice din interiorul localităţilor;


poduri, podeţe sau punţi pietonale;



obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale

multifuncţionale, teatre;


platforme de gunoi;



pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
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modernizarea bazelor sportive;



sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a

instituţiilor publice din subordinea acestora infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile
publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru
obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale sau în administrarea acestora.
Finanţare
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor
aprobate anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal
constituite.
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne
de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte şi
aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu
obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia
finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare: unităţile
administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării
cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30 de zile de
la efectuarea transferurilor de sume. MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de
plată direct în conturile beneficiarilor.
Programele derulate de Administrația Fondului de Mediu
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Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul
financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită
conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.
Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului
Mediului.
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei
în infrastructura de iluminat public
Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de comună,
oraș sau municipiu
Finanțator: Administrația Fondului pentru MediuActivități finanțate: modernizarea
sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat
de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea
sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului
obiect de investiţii
Mai multe informații: https://www.afm.ro/
Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care
autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri.
Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează
doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte
surse de finanțare precum: Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția
Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților
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economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu
cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare
Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
Domenii finanțate:


dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații

de risc, drepturile omului


energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică



dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM



sănătate publică



cercetare



patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală



justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen



afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității



educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri



dialog social și muncă decentă



cetățenie activă – societate civilă



mediu și schimbări climatice

Mai multe informații: https://www.eeagrants.ro/apeluri
EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și
audiovizualului.
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Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând
organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.
Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se
evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă
informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această
finanțare.
Domenii finanțate: cultură și audiovizual
Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/
PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul
înconjurător și acțiuni în domeniul climei
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Ministerul Mediului
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada
2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din
punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările
climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată, de a proteja mediul și de a mări
nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul
LIFE au fost cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.
Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/

PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)
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Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC Obiective:
reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu iluminatul public
stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de
iluminat public stradal.
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de
energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale
autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.
Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public
stradal, cu 50-70%.
Mai multe informații: www.rosenc.ro
ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care
operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator
public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și
selecție.
Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, persoanele
fizice autorizate, societatile comerciale care derulează activități culturale.
Finanțator: Ministerul Culturii
Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege,
gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor
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culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale
internaționale ale României.
Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale
Mai multe informații: www.afcn.ro
Aspecte financiare (CFM)Forma principală de finanțare - granturile
Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru
Fondul de Coeziune; 40% pentru regiunile mai dezvoltate.
Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor
TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția
operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.
Dezangajarea - regula „N+2”.
Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE),
următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura instituțională, cât
și în cea strategică.
La propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27
miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de actuala
perioadă; iar la nivel național, aceasta reprezintă o creștere cu 13% a ajutorului financiar
pentru fiecare cetățean român10.
Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare alocare
financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din
domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, iar
10

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon: 0330409940
Web: office@yourconsulting.ro

139

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027
cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o Autoritate de Management din cadrul
Ministerului de Transport. În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un
Program dedicat creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform
ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.
Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în
următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor
programe.
Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul
tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere
Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul
Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul turismului,
culturii și patrimoniului cultural.

Capitolul III. Analiza SWOT
Pentru a putea stabili prioritățile comunei prin prezenta strategie este necesară
identificarea domeniilor de intervenție care cad în sarcina administrației publice. Având în
vedere potențialul comunei de dezvoltare strategia se va axa pe domeniile prioritare de
investiție enumerate mai jos, domenii care vor fi urmărite și avute în vedere și în următoarele
capitole ale strategiei de dezvoltare socioeconomică.
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Domenii prioritare de intervenție (sectoare de activitate):


Educație



Populație, condiții de locuit



Cultură, tradiție și artă



Sănătate și asistență socială



Infrastructură



Agricultură- silvicultură



Industrie



Turism



Mediul înconjurător



Administrația publică
3.1 Analiza SWOT

Pentru a putea propune opţiuni corecte, strategia de dezvoltare locală trebuie
fundamentată pe o analiză relevantă a stării comunităţii, analiză prin care sunt evidenţiate
cerinţele, constrângerile şi opţiunile de dezvoltare.
Analiza SWOT este o metodă folosită pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de
ansamblu asupra comunei analizate. Ea funcționează ca o radiografie a comunei analizate și
evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai acesteia, precum și poziția
acesteia în raport cu celelalte instituții asemănătoare.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats
(riscuri).
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Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul
cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi
din direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun
control.
Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele
cheie şi pieţele strategice.
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Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de
prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma
acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.
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:

Analiza SWOT sprijină planificarea strategică prin următoarele metode:


este o sursă de informare pentru planificarea strategică;
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construiește punctele tari ale teritoriului;



reversează punctele slabe ale teritoriului;



maximizează oportunitățile apărute din mediul extern;



depășește amenințările mediului extern;



ajută la identificarea competențelor de bază ale zonei;



ajută la stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategică;



ajută la cunoașterea trecutului, prezentului și viitorului și astfel, valorifică datele

din trecut și cele actuale
Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, de resursele
acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin de cadrul legal, de actorii
externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau dimpotriva negativă asupra comunităţii.
Analiza SWOT a fost efectuată în colectiv de factorii implicati atât în elaborarea cât și în
implementarea strategiei.
Analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei comunei și este utilizată ca instrument
pentru facilitarea planificării în cadrul administrațiilor publice.
Înainte de începerea realizării unei analize SWOT este necesară prezentarea unei
descrieri a cadrului general al situației existente, tocmai de aceea în capitoul anterior a fost
prezentată situația socio-economică a comunei.
Clasificarea celor 4 aspecte:
ANALIZA SWOT
Puncte tari
Punctele

Puncte slabe
tari

rezultă

din

analiza

Punctele slabe sunt la polul opus față de

Adresa: Comuna Ipoteşti, Sat Lisaura, Str. Florilor, Nr. 200E, Suceava

Telefon: 0330409940
Web: office@yourconsulting.ro

144

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027
indicatorilor comunității și

reprezintă

punctele

tari,

ele

reprezentând

caracteristicile interne ale comunității care

slăbiciunile cadrului local. Acestea pot fi

îi oferă un avantaj, ele pot fi răspunsul la o

identificate

serie de întrebări printre care enumerăm:

precum:

La ce suntem cei mai buni?

La ce suntem cei mai slabi?

Ce aptitudini specifice are forța de muncă

Ce resurse lipsesc la nivel de comună?

de care dispunem?

Care

De ce avantaje dispunem pentru a atrage

disponibile?

surse de finanțare?

A alocat autoritatea locală un buget

Ce experiență deținem în implementarea

suficient pentru a acoperi anumite

de proiecte?

cheltuieli neprevăzute?

Ce resurse unice deținem?

Ce nu facem bine?

De ce resurse financiare dispunem?

Ce ar trebui sa fie îmbunătățit?

Ce tehnologie deținem?

Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta

Care

este

gradul

de optimizare

al

sunt

răspunzând

la

resursele

întrebări

financiare

greșelile din trecut?

proceselor interne?
Oportunități
Oportunitățile
identificate

Amenințări
pot

fi

răspunzând

stabilite
la

și

Amenințările includ implicațiile negative

întrebări

ale măsurilor adoptate. Acestea pot fi

precum:

identificate și răspunzând la întrebări

Ce schimbări ale mediului extern putem

precum:

exploata?

Ce legislație nouă ne-ar putea lovi
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La ce finanțări am putea avea acces?

interesele?

Ce orizonturi s-ar putea deschide?

Ce schimbări ale normelor sociale, ale

Care sunt direcțiile strategice majore ale

profilurilor populației și a stilurilor de

comunității

viață ar putea fi o amenințare?

Unde se poate identifica, sau cum se

Cum

poate crea, un avantaj concurențial?

economică?

ne

va

afecta

ciclicitatea

În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să
includă următoarele elemente prioritare:


construiește pe Punctele Tari



elimină Punctele Slabe



exploatează Oportunitățile



îndepărtează Amenințările
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Analiza SWOT a comunei este realizată pe domeniile prioritare prezentate.
Aspecte generale ale comunei Agapia
Puncte tari

Puncte slabe



Relief variat



Climat temperat



Zonă cu risc seismic redus

 Resurse financiare scăzute la dispoziția primăriei;



Risc scăzut la inundații

 Slaba promovare a resurselor naturale şi a avantajelor



Apropierea față de orașul Târgu Neamț și de

Muncipiul Piatra Neamț, fapt ce favorizează dezvoltarea
economică


Cadru natural relativ variat



Arii naturale protejate ”Pădurea Codrii de Arama”

Oportunități


Potențial de creștere a activității economice datorită

resurselor naturale;


Accesarea de fonduri de investiții numeroase pentru

dezvoltarea comunei;

 Slaba dezvoltare a infrastructurii de utilități: alimentare
cu apă, canalizare, gaz metan;

oferite investitorilor români şi străini;
 Fenomene

meteorologice

deosebite,

datorate

modificărilor climatice;

Amenințări
 Devin mai frecvente și mai intense condițiile
meteorologice extreme care conduc la riscuri de genul
inundațiilor și a secetei
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 Degradarea albiilor pâraielor, alunecări de teren;

Posibilitatea accesării fondurilor structurale și de

coeziune în perioada 2021 – 2027 în scopul protejării

 Despăduriri, utilizarea nejudicioasă a fondului forestier

mediului și al cadrului natural

şi a păşunilor



Existenţa în interiorul intravilanului a unor terenuri

 Degradarea mediului natural datorită iresponsabilității

propice pentru mărirea fondului de locuit sau clădiri

populației și al gradului redus de colectare / valorificare al

sociale;

deșeurilor



Mediul geografic permite dezvoltarea anumitor

ramuri economice (ex. industrie, turism, etc.)

Populație. Condiții de locuit
Puncte tari

Puncte slabe



Forţa de muncă disponibilă



Migrarea forței de muncă



Infracţionalitate redusă



Scăderea natalității



Repartiție echilibrată între sexe (51% bărbați, și 

Valori negative ale sporului migrator

49% femei)



Fenomen de depopulare accentuat





Îmbătrânirea populației



Spor natural negativ (-35 în anul 2019)

Forţă de muncă disponibilă,calificată
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Reducerea numărului anual de căsătorii

Oportunități

Amenințări





Dezvoltarea infrastrcturii rutiere și a utilităților

Reducerea numărului locurilor de muncă și creșterea

tehnico-ediclitare pentru creșterea calității vieții

somajului





Recesiune economică

reducerea disparitărților între mediul urban și rural



Crize generate de epidemii sau pandemii





Pierderea tradiţiilor şi a valorilor culturale, (risc crescut

Îmbunătățirea

serviciilor

publice

pentru

Atragerea investitorilor și/sau promovarea

antreprenoriatului rural

pentru minorităţi)



Diversificarea activităților economice rurale





Facilitarea

şi

favorizarea

înfiinţării

şi

Abandonul şcolar în condiţiile inrăutăţirii nivelului de

trai şi a creşterii excluziunii sociale,

dezvoltării de societăţi comerciale de către tineri.





fondurile sociale;

Existența programelor de finanțare din fonduri

structurale privind dezvoltarea capacității umane



Creşterea raportului de dependenţă a vârstnicilor faţă de
Ponderea

populaţiei

inactive

este

în

creştere,

generalizată la nivel naţional şi regional (pensionări,
dificultăţi de angajare pentru tineri);
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Educație
Puncte tari


Puncte slabe

Construirea unei grădinițe în localitatea Agapia

 Sală de sport improprie activității specifice

– proiect în curs de finanțare prin Fonduri Europene

 Interesul pentru educația preșcolară este destul de



scăzut.

Activitatea didactică se desfășoară în 3 școli

(Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva

 Navetismul cadrelor didactice

(personalitate juridică), Școala Gimnazială Nicolae

 Lipsa unei grădinițe cu program prelungit

Grigorescu, Școala Gimnazială Mihai Eminescu);

 Lipsa unei baze materiale moderne și adaptată noilor



tendințe educaționale

Infrastructura educațională racordată la utilități:

apă curentă, canalizare, electricitate

 Inexistenţa unor programe educative pentru populaţie;



 Inexistenţa unor programe de tipul a doua şansǎ;

Majoritatea locuitorilor comunei au un nivel

mediu de pregătire şcolară şi profesională;

 Spaţii de joacǎ pentru copii insuficiente;



 Infrastructura

Management şcolar adecvat în unitǎţile de

învǎţǎmant public;

modernizare

și

reabilitare pentru a corespunde standardelor;



Existența dotărilor IT în școli;



Existența

infrastructurii

fizică necesită

de

comunicații,

inclusiv internet;
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Calitatea ridicată a actului didactic;



Manifestarea interesului elevilor de a participa

la diferite olimpiade, concursuri etc.;


Existența unui teren de sport
Oportunități



Amenințări

Accesarea fondurilor europene nerambursabile

 Scăderea populației școlare datorită declinului natalității

pentru îmbunătățirea infrastructurii și a programelor

 Cadrul legislativ instabil

școlare

 Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice tinere



Existența

programelor

guvernamentale

ce

 Comasarea claselor școlare datorită scăderii numărului de

sprijină copiii din mediul rural cu rezultate deosebite

elevi

la învățătură

 Riscuri generate de epidemii sau pandemii



 Creșterea analfabetismului funcțional

Dezvoltarea parteneriatelor public-private în

procesul educațional și a formării profesionale


Posibilitatea preluării și adaptării metodelor de

bună practică din țările Uniunii Europene cu privire
la activitățile didactice


Posibilitatea participării elevilor și/sau a cadrelor
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didactice în schimburi de experiență naționale/
internaționale

Cultura, tradiție, artă
Puncte tari

Puncte slabe

 Existența infrastructurii fizice pentru cultură:



cămin cultural, bibliotecă comunală, biserici, muzee

diversitate

 Biserici



ortodoxe;

Mănăstirea

Agapia,

Infrastructura sportivă este slab dezvoltată și nu oferă
Populația de vârstă a doua prezintă tot mai puțin interes

Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Sihla

pentru activitățile sportive și culturale

 Biblioteca comunală;



Biblioteca tradițională este din ce în ce mai puțin utilizată

 Existența mai multor monumente istorice:



Suprafețele de spații verzi insuficiente



Mănăstirea Sihla



Implicare slabă a mediului de afaceri în promovarea



Casa scriitorului Alexandru Vlahuță

culturii

 Casa Lahovari



Zone cu potențial de petrecere a timpului liber

 Școala



Facilități reduse special dedicate tineretului sau turiștilor

 Statuia Saftei Brâncoveanu
 Organizarea periodică de evenimente care susțin
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și promovează valorile culturale și tradiționale ale
comunei
 Crearea produselor de artă populară: cusutul
manual, țesutul;
 Populația comunei se implica activ în activitățile
culturale;
Oportunități

Amenințări

 Posibilitatea accesării programelor de finanțare

 Discrepanțe între domeniul cultural și nevoile, respectiv

naționale, fonduri europene sau a fondurilor

interesele comunității, pierderea relevanței actului cultural

norvegiene care sprijină dezvoltarea activităților

pentru comunitate;

culturale și sportive

 Fonduri

 Informatizarea bibliotecilor și a serviciilor

culturale și sportive

oferite de acestea.

 Neimplicarea comunității pentru

 Conștientizarea interesului sectorului privat

conservarea culturii;

pentru implicarea în restaurarea și conservarea

 Dispariția meșterilor populari din comună datorită lipsei

patrimoniului cultural

posibilității de valorificare a produselor create;

 Crearea

de

parteneriate

cu

instituții

limitate

pentru

dezvoltarea

infrastructurii

promovarea

și

de
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învățământ din Uniunea Europeană în vederea
schimbului de experiență;
 Accesarea granturilor SEE și Norvegiene pentru
dezvoltarea culturală

Sănătate și asistență socială
Puncte tari


Puncte slabe

Existența unui cabinet medical de familie

funcțional


Existența unui punct farmaceutic ce deservește

locuitorii comunei


Funcționarea

unui

cabinet

medical

stomatologic


Serviciul Public de Asistență socială, care are

rolul de a informa, îndruma și consilia persoanele în
probleme sociale

 Demotivarea resurselor umane din cauza sistemului
de salarizare
 Insuficientă cunoaştere a drepturilor şi a serviciilor
existente la nivelul comunităţii;
 Lipsa unor puncte sanitare moderne
 Număr redus al personalului medical
 Infrastructură socială slab dezvoltată - lipsa
centrelor de zi / noapte pentru derularea activităților
sociale sau medico-sociale.
154



Elaborarea anuală a Planului de Dezvoltare a

 Servicii specializate insuficient dezvoltate pentru

Serviciilor Sociale

acoperirea tuturor nevoilor sociale din comună (copii



Existența unui cabinet veterinar funcțional

delincvenți, mame minore, gravide aflate în situații de



Existența

risc, adulții/copii marginalizați social, victime ale

unui

cămin

rezidențial

pentru

persoane vârstnice;


existența

violenţei în familie, etc.)

personalului

calificat

pentru

 infrastructura de sănătate nu acoperă necesitățile

furnizarea de servicii în domeniul sanătății umane:

populației la nivelul întregii comune;

un medic de famile, 3 asistenți medicali, un medic

 lipsa unui program de monitorizare și control a

stomatolog și un farmacist;

factorilor de risc pentru sănătatea populației locale



acces direct la informații datorită liniilor de

comunicații existente;


poziționarea geografică a comunei, zonă de

munte,

are

efecte

benefice

asupra

sănătății

locuitorilor.
Oportunități


Dezvoltarea antreprenoriatului social în vederea

creării mai multor unități protejate în mediul rural

Amenințări
 Răspândirea bolilor contagioase severe în rândul
populației
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pentru

scăderea

gradului

de

dependență

al

 Slaba receptivitate a locuitorilor comunei la

persoanelor defavorizate social

programele naționale de sănătate



 Creșterea numărului bolnavilor cronici

Accesul la finanţare nerambursabilă externă prin

derularea

de

proiecte

în

vederea

 Politici neadecvate nevoilor reale;

dezvoltării/diversificării serviciilor sociale

 Creşterea nevoii sociale care poate conduce la



supraîncărcarea personalului;

Dezvoltarea de parteneriate care să favorizeze

dezvoltarea de servicii de calitate;


Promovarea voluntariatului;



Existenţa de programe de formare a personalului

în colaborare cu specialişti din ţară şi străinătate;
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Infrastructură
Puncte tari

Puncte slabe

 Existența unui drum național care asigură

 Necesitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă

legătura comunei Agapia cu orașele și comunele

potabilă și a rețelei de canalizare;

limitrofe;

 Inexistența retelei de gaz metan;

 Acces facil în toate satele comunei Agapia

 Mare parte din locuitorii comunei nu renunță la

 Apropierea de orașul Târgu Neamț, respectiv

sursele tradiționale de apă;

Piatra Neamț facilitează conectivitatea cu zona

 Inexistența unui serviciu propriu de colectare

rurală Agapia

selectivă a deseurilor menajere la standarde și a

 Rețea de telefonie fixă și mobilă cu acoperire

dotărilor necesare – utilaje, rampa depozitare, etc.

pe întreg teritoriul comunei

 Lipsa pistelor de biciclete special amenajate

 Conexiune la internet care acoperă aproape tot

 Existența drumurilor agricole greu accesibile în

teritoriul UAT

perioadele ploioase

 Bibliotecă comunală și școlară

 Drumurile sătești necesită moderinzare/reparații

 Iluminatul public cu acoperire pe toată

 Poduri și podețe a căror structură necesită

suprafața comunei

reabilitare

 Rețeaua rutieră a comunei este modernizată în

 Lipsa trotuarelor în unele zone
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proporție de 80%;

 Infrastructură verde insuficient dezvoltată

 Existența rețelei de canalizare în comuna

 Existența

Agapia pe aproximativ 5,8 km;

neutilizate

unor

spații

publice

degradate

și

 Existența rețelei de alimentare cu apă în
comuna

Agapia

pe

aproximativ

39,2

km

”Sistem

de

(deservirea a 103 de gospodării)
 Participarea

la

proiectul

Management Integrat al Deseurilor în Județul
Neamț”‐ SMID cofinanțat din FEDR prin POS
Mediu;
 Apropierea geografică de alte localități și
posibilitatea construirii rețelei de utilități comune.
 Colectarea deșeurilor se realizează selectiv de
către o firmă de salubritate;
 Accesibilitatea populației la serviciile de
comunicații și internet.
 Rețea de iluminat public stradal cu o acoperire
de 100%.
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 Rețea de iluminat public modernizată.
 Transportul de tranzit este asigurat de unități
de transport publice și private

Oportunități
 Accesarea

programelor

europene

Amenințări
pentru

 Costul ridicat al documentațiilor preliminare și

asfaltarea drumurilor din comună
 Accesarea

programelor

 Pericol de inundații, care pot degrada infrastructura

europene

pentru

extinderea rețelei de canalizare și apă potabilă
 Existența Programului Operațional Regional,

necesitatea cofinanțării proiectelor poate împiedica
accesarea fondurilor europene
 Surse financiare insuficiente pentru susținerea

prin care se dezvoltă infrastructura, crescând astfel

proiectelor de modernizare a infrastructurii;

gradul de accesibilizare și atractivitatea teritoriului

 Instabilitate legislativă și monetară;

 Existența unor programe guvernamentale în
vederea dezvoltării infrastructurii
 Existența Master Planului pentru Sectorul Apă
și Apă Uzată la nivel de județ;

 Instabilitate politică;
 Cadrul legislativ care menține o structură de
monopol pentru furnizarea anumitor servicii din
infrastructura de utilități.
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 Existența

Asociațiilor

de

Dezvoltare

 Capacitate scăzută a populației de a prelua costuri
specifice de utilizare și întreținere a infrastructurii;

Intracomunitare;
 Posibilitatea realizării de parteneriate publicprivate în vederea dezvoltării infrastructurii din
comună;
 Posibilitatea valorificarii potențialului eolian și
de panouri fotovoltaice;
 Posibilitatea reducerii dezechilibrelor ecologice
cauzate de lipsa canalizării;

Agricultură-Silvicultură
Agricultura
Puncte tari

Puncte slabe

 Bogația naturală a comunei propice pentru



Fragmentarea suprafețelor agricole;

agricultură, creșterea animalelor și silvicultură:



Gradul scăzut de mecanizare a agriculturii și

1.412 ha teren arabil; 257 fânețe, 782 ha pășuni

implicit productivitate scazută;

 Efectiv crescut de animale: 3.650 ovine, 505



Nu există rețele de achiziționare/distribuție a
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bovine, 186 caprine, 61 cai, 2.980 porcine;

produselor agricole și animalelor

 Existența condițiilor climaterice și de sol



favorabile unei agriculturi care poate fi competitivă

adaptate la condițiilor locale

în condițiile unei mecanizări corespunzatoare;



Utilizarea practicilor agricole convenționale

 Existența potențialului de prelucrare primară și



Acces redus la sistemul de creditare pentru sectorul

avansată a produselor agricole și animale;

agricol, pentru inițiative de afaceri în mediul rural

 Existența condițiilor prielnice pentru înființarea



de ferme și fabrici de nutrețuri combinate;

agriculturii

 Existența condițiilor climaterice și de sol



favorabile unei agriculturi

de cunoștințe, consiliere, consultanță și inovare

Slaba utilizare a soiurilor și raselor autohtone,

Interesul scăzut al tinerilor pentru practicarea
Structuri și sisteme slab dezvoltate pentru transferul



Partneriat-public privat slab dezvoltat



Reticiența agricultorilor de a se organiza în structuri

asociative cu rol economic


Lipsa pieței de defacere pentru unele produse

precum și prețuri de vânzare scăzute datorate lipsei de
asociere,
Oportunități

Amenințări
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 Investiții

privind

dezvoltarea

unei

piețe

agroalimentare locale
 Tendință de creștere a sectorului de produse
ecologice;
 Creșterea

interesului

consumatorilor

pentru

alimentele naturale și sănătoase
 Demersuri legislative pentru sprijinirea zonelor
montane
 Înființarea de forme asociative cu rol economic și
cooperarea între fermieri
 Creșterea valorii nete adaugate la nivelul femelor
zootehnice și mixte
 Existența fondurilor europene ce pot fi absorbite
în vederea impulsionării afacerilor în agricultură ex.
Programul Național de Dezvoltare Rurală / Planul



Forța de muncă îmbătrânită pentru agricultură;



Prezența animalelor sălbatice – urși, cerbi, mistreți

care distrug culturile


Degradarea solurilor



Cadrul legislativ instabil;



Slaba informare a agricultorilor cu privire la

normele europene;


Creșterea

numărului

de

fenomene

climatice

extreme și a intesității acestora


Răspândirea bolilor contagioase severe în rândul

animalelor și păsărilor (ex. pesta porcină, gripa aviară
etc)


Reticența fermierilor în utlizarea noilor tehnologii



Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și

urbane din perspectiva calității vieții

Național Strategic
 Adaptarea cerințelor de formare, cercetare /
162

consultanță în raport cu nevoile fermierilor
 Acces la tehnologii moderne performante;
 Existența unor instituții specializate:

Oficiul

Județean pentru Consultanță Agricolă Neamț

Silvicultura
Puncte tari

Puncte slabe

 60,78% din suprafața comunei este acoperită cu

 Exploatările silvice necesită investiții însemnate;

păduri, respectiv 3.081 ha pădure

 Lipsa instruirii și sprijinului consultativ pentru

 Existența întreprinzătorilor privați care au ca

proprietarii de păduri private;

obiect de activitate prelucrarea lemnului;

 Tăierea abuzivă a unor suprafețe însemnate din

 Existența unui potențial de exploatare forestieră

fondul forestier;

ridicat;

 Lipsa lucrărilor de împădurire;

 Existența potențialului de prelucrare primară și

 Slabă dezvoltare a infrastructurii de drumuri

avansată a lemnului.

agricole și forestiere;

 Existența fondului de vânătoare;
Oportunități

Amenințări
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 Existența oportunitatilor de finanțare externa

 Tendința exploatării iraționale a fondului forestier;

nerambursabila care pot contribui la dezvoltarea

 Lipsa informării cu privire la normele europene

silviculturii.

pentru agricultură și fondurile disponibile în domeniu;

 Existența politicilor naționale de împădurire;

 Cadrul legislativ instabil

 Posibilitatea

unei

dezvoltări

durabile

a

locălității;
 Posibilitatea refacerii echilibrului ecologic.

Industrie
Puncte tari


Puncte slabe

Existența a aprox. 330 pensiuni și vile în

 Lipsa informației în domeniu: oportunități de

domeniul agroturismului;


Prezența

resurselor

 Parteneriatul public – privat este slab dezvoltat;

naturale

impulsionează

finanțare, juridic, etc.;

dezvoltarea activitatilor industriale;

 Nesiguranța mediului de afaceri;



 Alinierea la normele europene implică costuri

Cadru natural propice pentru dezvoltarea unor

suplimentare și va conduce unele firme spre

activitati industriale competitive.


prezența

resurselor

naturale

impulsionează

faliment;
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dezvoltarea economică;

 Starea infrastructurii fizice și de utilități;



 Promovare insuficientă a potențialul zonei;

Cadru natural propice pentru dezvoltarea de

activități economice;

 Absența fondurilor de start la populație pentru



pornirea afacerilor;

Potențial pentru înființare ferme bovine, ovine,

centre de prelucrare a a laptelui, centre de predare a
produselor din carne;


Cadrul socio – economic permite diversificarea

activităților economice individuale;


Există magazine de tip Supermarket;
Oportunități

Amenințări



Atragerea unor noi investitori în comună



Existența și posibilitatea accesării programelor

 Cadrul legislativ instabil

de finanțare nerambursabilă din Fonduri Europene

 Interes redus al investitorilor pentru demararea de

pentru

afaceri în comună, datorită lipsei pieței de desfacere

dezvoltarea

activității

sau

susținerea

 Lipsa măsurilor de reținere a populației tinere în

antreprenoriatului


Programe

guvernamentale

susținere a sectorului IMM

în

derulare

de

mediul rural
 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte
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Posibilitatea dezvoltării sectorului turistic

negative asupra pieței muncii și economiei locale



Dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare care să

 Migrația forței de muncă specializată și calificată

conecteze producătorii și consumatorii, inclusiv să

spre mediul urban sau spre alte țări

asigure o legătură mai bună între mediul rural și

 Creșterea ratei inflației și ratei șomajului conduce

urban;

la scăderea puterii de cumpărare a produselor și



serviciilor.

Posibilitatea realizării de parteneriate public-

private între agenții economici și Primărie

Turism
Puncte tari

Puncte slabe

 Cadrul natural favorabil (peisaje deosebite cu



specific montan, calitatea aerului și apei);

 Lipsa unei oferte turistice complexe;

 Existența unui număr mare de unități de cazare și

 Slaba modernizare a infrastructurii;

masă;

 Lipsa promovării potențialului turistic al comunei;

 Potențial deosebit pentru turism montan și

 Lipsa investitorilor care să ofere servicii complete

agroturism;

de turism (excursii, drumeții, etc.);

Fonduri reduse pentru invesții în turism/agroturism;

 Tradiții și obiceiuri populare, mesteșuguri
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tradiționale;
 Poziționarea geografică reprezintă un avantaj din
punct de vedere al dezvoltării turismului;
 Amplasarea într-o zonă montană;
 Atracții turistice pe raza comunei:
 Mănăstirea Agapia
 Mănăstirea Văratec
 Casa memorială Alexandru Vlahuță
 Peștera Sf. Teodora de la Sihla
 Rezervația Codrii de Aramă
 Rezervația Pădurea de Argint
 Schitul Agapia Veche
 Mănăstirea Sihla
 Statuia Safta Brâncoveanu
 Ținutul Neamțului: cetatea, mănăstiri, rezervatia
de zimbri
Oportunități

Amenințări
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 Accesarea programelor de finanțare naționale,



Slaba promovare turistică a zonei;

fonduri europene sau a fondurilor norvegiene care



Instabilitate legislativă

sprijină dezvoltarea activităților de turism



Resurse financiare limitate pentru dezvoltarea

 Fructificarea

potențialului

de

activități

infrastructurii turistice

recreaționale (sporturi extreme, echitație, înot, etc)



Intensificarea traficului;

 Dezvoltarea serviciilor de divertisment și



Nerespectarea principiilor „dezvoltarii durabile”

agrement



Constrângeri financiare;

 Realizarea de parteneriate externe și interne de
colaborare în domeniul turismului
 Măsuri pentru atragerea operatorilor economici
de a activa în domeniul turismului
 Acțiuni comune de promovare a turismului –
cu comunele învecinate

Mediu înconjurător
Puncte tari


Poluare redusă a aerului, apei și solului;

Puncte slabe


inexistența unui sistem de monitorizare al poluarii
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Cadrul natural relativ variat

apei, aerului și solului pe raza comunei;



Arii naturale protejate „Codrii de Aramă” şi



absența

infrastructurii

de

canalizare

pentru

„Codrii de argint”, obiective evidenţiate în Lista

întreaga comună conduce la poluarea apelor de

rezervațiilor naturale din județul Neamț

suprafața și a celor subterane;





Grad redus de reciclare

special destinate colectării selective



Creșterea



salubrizare datotrită sancțiunilor impuse unității

Colectarea selectivă este realizată în pubele
Interesul crescut al administrației locale de a

costurilor

aferente

serviciului

de

păstra un mediu curat pentru cetățeni, prin investiții



anuale majorate de la an la an

care gestionează inadecvat deșeurile rezultate din



activitățile agricole

Utilizarea la scară redusă a pesticidelor și

îngrășămintelor chimice în agricultură;


Utilizarea

îngrășămantului

natural

în

Numărul ridicat al fermelor de mici dimensiuni



Suprafața redusă a culturilor ecologice



Degradarea fondului forestier datorită defrișărilor;

agricultură;


Inxistența a



Ponderea ridicată a fondului forestier din

activităților industriale poluante;

comună;
Oportunități

Amenințări
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Fenomene de saturare, suprapășunat, eroziune;

mediului



Datorită încălzirii globale devin mai frecvente și



mai intense condițiile meteorologice extreme care

Implementarea legislației privind protecția
Posibilități de amenajare a platformelor de

gunoi

conduc la riscuri de genul inundațiilor și a secetei





Alunecările de teren

selectivă a gunoiului



Factorul antropic care poate contribi la distrugerea



ariilor naturale protejate

Implicarea comunității în acțiunile de colectare
Intervențiile prevăzute prin Politica Agricolă

Comună care pot avea un impact pozitiv asupra



Diminuarea surselor de apă potabilă

atenuării și adaptării schimbărilor climatice (energii



Scăderea suprafețelor cultivate conform practicilor

durabile, economie circulară)

agricole ecologice și creșterea impactului negativ



Accesarea

fondurilor

europene

pentru

asupra mediului ca rezultat al intensivizării agriculturii

agricultura ecologică și alte practici prietenoase cu



mediul care să conducă la reducerea Gazelor cu

numărului de animale din gospodăriilor individuale și a

efect de seră

numărului redus de facilități și echipamente de



gestionare a gunoilui de grajd

Creșterea interesului consumatorilor față de

Creșterea emisiilor de GES, ca urmare a creșterii

produsele obținute în agricultura ecologică și prin



intermediul altor practici agricole prietenoase cu

și sol pe suprafețele agricole și forestiere

mediul



Presiuni antropice ridicate asupra resurselor de apă
Abandonul acrivităților agricole, cu influențe
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Existența unor game variate de surse de energie

negative în conservarea biodiversității


regenerabilă la prețuri acceptabile ce pot fi utilizate

Exploatarea intensivă a fânețelor;

Administrație publică
Puncte tari


Puncte slabe

Implicarea efectivă a conducerii în procesul de

 Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din

conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de

personalul instituţiei;

reformă în administraţie;

 Resurse



Mediu de lucru organizat și disciplinat;

modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei;



Experiența, disponibilitatea și determinarea

 Dificultăţi de comunicare internă între diferitele

personalului pentru modernizarea și eficientizarea

compartimente funcţionale şi între structuri ale

administrației publice;

administraţiei publice locale;



Existența

și

aplicarea

regulamentului

de

financiare

insuficiente

destinate

 Lipsa indicatorilor și criteriilor de evaluare;

organizare și funcționare;

 Personal insuficient în comparație cu sarcinile



atribuite;

Adaptabilitatea personalului la legislația în

 Existenţa încă a unui sentiment de frustare a

continuă schimbare;


Experiență

în

gestionarea

programelor

cu

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi funcţionari
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finanțare externă;


Transparența

publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare,
decizională:

toate

hotărârile

precum şi de menţinerea unei imagini publice negative

Consiliului Local Agapia sunt publicate și pot fi

a funcţionarului din administraţia publică;

consultate pe site-ul instituției unde sunt publicate și

 Resurse

alte anunțuri de interes public

programului de pregătire;



 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în

Simplificarea relației dintre administrație și

cetățeni prin utilizarea tehnologiilor informației și

financiare

limitate

pentru

susţinerea

procesul de luare a deciziei la nivel local.

comunicațiilor


Aplicarea

metodologiei

de

evaluare

a

performanţelor personalului angajat în administraţia
publică ce vizează organizarea muncii în instituţie;


Transparenţă în recrutarea şi în promovarea

personalului;


Participarea, în limita fondurilor a tuturor

categoriilor de personal la activităţi de formare
continuă;


Actualizarea periodică a organigramei instituției;



Aplicarea unui management financiar riguros
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bazat

pe

utilizarea

rațională

și

eficientă

a

bugetului/fondurilor disponibile;
Oportunități
 Parteneriatul

Amenințări
și

 Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere şi,

societatea civilă pentru dezvoltarea serviciilor

de regulă, făra a verifica – aspectele negative ale

publice;

anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe

 Realizarea de către UAT a unor studii în

ori informaţiile fiind greşit înterpretate sau neînţelese;

vederea identificării nevoilor și așteptărilor

 Servicii

cetățenilor față de serviciile oferite de acestea;

cetățenilor;

 Exercitarea

între

de

instituțiile

către

publice

societatea

civilă

a

neadaptate

la

nevoile/

așteptările

 Instabilitate legislativă;

dreptului de a fi implicată activ în luarea

 Inexistența parteneriatelor pentru dezvoltarea de

deciziilor de către autoritățile publice locale;

programe;

 Existența programelor și proiectelor privind

 Imposibilitatea stimulării potențialilor parteneri;

reforma administrației;

 Cadrul legislativ instabil.

 Exitența programelor de finanțare pentru
digitalizarea serviciilor publice

3.2 Concluziile analizei SWOT
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Infrastructura educațională și de sănătate impune modernizare, dotare, aliniere la standarde europene;
Forța de muncă disponibilă, dar neutilizată; în lipsa locurilor de muncă populația migrează către alte zone
industrializate sau în străinătate.
Infrastructura tehnico-edilitară este slab dezvoltată: alimentarea cu apă și canalizare deservește o parte mică a
locuitorilor; în comuna nu există gaz metan, infrastructura rutieră necesită modernizări.
În comuna Agapia există potențial de dezvoltare a unei agriculturi ecologice și a creșterii valorii produselor;
Este necesară înființarea de unități e prelucrare a fructelor, legumelor, precum și a produselor de origine
animală (lapte, uă, carne) și promovarea în scopul valorificării acestora.
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Capitolul IV. Percepția locuitorilor comunei
Agapia asupra nevoilor comunei
Una dintre cele mai importante etape în programarea

Neamț a înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei, cu
privire la:
 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;
 condiţii de viaţă şi migraţie;

strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în urma efectuării

 încredere în instituţii şi participare cetăţenească;

auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la

 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de

situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest

dezvoltare al comunei.

proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor

În procesul de consultare publică a locuitorilor

comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al

comunei Agapia s-a utilizat pentru culegerea datelor

realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări,

ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul

interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate

folosit a fost chestionarul.

de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor.

Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul

De asemenea, acest proces are avantajul de a individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi
asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a conferă personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp
direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar putea fi tentaţi să
responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă
comunităţii lor,
adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi
simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi din grup.
Cercetarea realizată la nivelul comunei Agapia, județul
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Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Agapia
care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu

1. Aveți status de locuitor permanent/flotant al comunei
Agapia?

o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra
domeniului lor de activitate, lideri de opinie în comunitate,
oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact
accentuat asupra comunităţii în ansamblu.
Deasemenea, un aspect important al alegerii grupului
ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a
participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral
voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura
„recompensă” fiind

posibilitatea exprimării opiniei şi

participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac

Permanent

Flotant

Toate persoanele care au participat la sondaj sunt locuitori
permanenți ai comunei Agapia

parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale (vârstă,
profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a
avea un impact direct asupra rezultatelor studiului.
4.1 Rezultatele chestionarului privind Strategia de
dezvoltare locală sunt sintetizate mai jos:
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2.De câti ani locuiți în Comuna Agapia ?............ani

Ce vârstă aveți?

3.
70%

50%
45%

60%

40%
50%

35%
30%

40%

25%

30%

20%
15%

20%

10%
5%

10%

0%
18-24 ani

25-34 ani

35-44 ani

45-54 ani

55-64 ani

peste 65
ani

Vechimea în comună

Cea mai mare parte a respondenților chestionarului locuiesc în
comună de 35-54 ani, cunoscând aspectele pozitive și negative ale

0%
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

peste 65

Vârstă

Eșantionul ales cuprinde persoane cu vârste cuprinse între 18 și 70
ani, fiind astfel cunoscute necesitățile fiecărei categorii de vârstă

comunei.

177

2. Ce ocupație aveți?

3. Care sunt ultimele studii absolvite?

14% 0% 14%
0%

Majoritatea persoanelor chestionate au studii superioare sau liceale

15%
0%
57%

Elev/Student

Om de afaceri/patron

Angajat in mediul privat

Angajat la stat

Meștesugar/liber profesionist

Muncitor pe cont propriu

Șomer

Fără loc de muncă

Pensionar

Majoritatea persoanelor chestionate sunt angajate la stat (57%).
4. Care este starea dumneavoastră civilă?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%

0%

0%

43%

0%

14%
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Nivelul studiilor

12
10

10
8

0%
Căsătoriți

43%

Necăsătoriți

6

5

4

57%

3
2

2

2

1

0
2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane 6 persoane 7 persoane
Numărul persoanelor din familia respondenților

57% dintre respondenți sunt căsătorițiși 43% necăsătoriți

8-10. La întrebarea ” În locuința Dvs. există persoane plecate
5. Numărul mediu de locuitori ai familiilor respondenților

în străinătate?”, 65% din persoanele chestionate au raspuns

este de 3 persoane.
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negativ și 35% au răspuns pozitiv, din cei plecați, majoritatea
fiind în Italia, Anglia și Germania
Tara

2%
1%
0%

8%

50%

0-500 lei
501-1000 lei
37%

1001-1500 lei
1501-2000 lei
peste 2001 lei

13%

89%

ITALIA

GERMANIA

ANGLIA

11. Veniturile lunare ale majorității respondenților depășesc
2000 lei (78%), 0în timp de doar 5% din respondenți încasează
între 1000-1500 lei

12. Apreciind nivelul veniturilor populației comunei, 8% au
răspuns că veniturile gospodăriei nu le ajung nici pentru strictul
necesar; 43% veniturile gospodăriei le ajung numai pentru strictul
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necesar, 35% veniturile gospodăriei le ajung pentru un trai decent

și 13% veniturile gospodăriei ne ajung și pentru bunuri mai

Foare necesară

Necesară

Putin necesară

Deloc necesară

scumpe, dar cu eforul de a reduce alte cheltuieli.
0%

43%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

9%

39%
35%
13%

61%
0%

Nivelul veniturilor lunare

Nivelul veniturilor…
12
10
8
6

14.
Dintre cele
13.

61% dintre persoanele chestionate consideră inițiativa

primăriei de a identifica opinia oamenilor de afaceri cu privire
la dezvoltarea comunei necesară și 39% dintre respondenți au

mai

4
2
0

apreciate
aspecte

considerat ca este foarte necesară.
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Series 1

din Comuna Agapia fac parte mănăstirile, peisajele, zona
turistică, liniștea, curațenia, ordinea și gradul de modenizare al
comunei
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

16. Principalele probleme ale comunei Agapia sunt lipsa gazului
metan, lipsa sistemului de alimentare cu apă și canalizare în toate
satele comunei, lipsa locurilor de muncă, infrastructură rutieră
Series 1

15. Între principalele 3 aspecte positive ale comunei Agapia, locuitorii

degradată, lipsa locurilor de joacă, a locurilor de agrement, scăderea
natalității.

enumeră infrastructura, curațenia, liniștea, urmate de turism,
prezența mănăstirilor, iluminat public, aer curat

182

20
18
16
14
12

14%

10

0%

8
6

DA

4

NU

2
0

86%

Series 1

17.

Majoritatea respondenților cunosc proiectele pe care

Primăria le dezvoltă la nivelul comunei Agapia (86%).
18. Principala problemă a comunei Agapia este lipsa rețelei de
gaz metan, proiect aflat deja în derulare, urmat de lipsa alimentării
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cu apă în toate satele, lipsa canalizării și infrastructura rutietă

Foarte ridicată

ridicată

Scăzută

Foarte scăzută

precară.
0%

Majoritatea

respondenților

consideră

4%

2%

4%

2%

2%

2%

19.

4%

13%

26%

7%

9%

13%

38%

Series 1

74%

ridicată

capacitatea primăriei comunei Agapia de a gestiona dezvoltarea
comunei și de a realiza proiecte strategice (74%).

20. Majoritatea persoanelor chestionate sunt mulțumite de felul
în care trăiesc (82%), 9% sunt foarte mulțumiți, în timp de doar 9%
sunt nemulțumiți.
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Foarte mulțumit(ă)

Mulțumit(ă)

9%

Nemulțumit(ă)

0%

Foarte nemulțumit(ă)

20%
20%
18%
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16%

15%

16%
14%
12%

11%

12%
10%

10%

10%
8%

6%

6%
4%
2%
0%

82%

22. Dintre persoanele chestionate, majoritatea sunt racordate la
21. În vederea creșterii nivelului de trai în comuna agapia, rețeaua de apă comunală
persoanele chestionate consideră prioritar sectorul medical,
urmat de educație și industrie,

pe ultimul loc situându- se

construcțiile civile și industriale.
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5%

9%

26%

Foarte bună

30%

Bună
Proastă

DA

74%

NU

Foarte proastă

56%

23. Calitatea apei furnizate de rețeaua comunală este în general
bună, în perioarele ploioase fiind murdară. O altă problemă a
sistemului de alimentare cu apă ar fi absența apei în perioadele
secetoase.
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24. Din lipsa sistemului de alimentare cu gaz metan, populația
utilizează surse alternative pentru încălzirea locuinței precum
energia electrică și lemne.

25. Încălzirea locuințelor din Comuna Agapia se face în
principal cu sobe pe lemn și centrale proprii.

Sistem centralizate de
încălzire

0%

Centrala proprie

46%

Soba pe lemne

54%
Echipamente electronice
Nu am caldură
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26.La întrebarea ”Cât de mulțumit(ă)/nemulțumit(ă) sunteți în Agapia?”, majoritatea respondenților se declară mulțumiți.
prezent de următoarele aspect cu privire la infrastructura comunei
Foarte multumit
80%
74%
73%
71%
68%
67%
67%

Multumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

0%

52%

33%

33%

48%

33%

52%

27%
18%
013% 0

13%9% 10%0 0 0
FOARTE MULTUMIT

MULTUMIT

19%

14%

NEMULTUMIT

0 0 0 0 5%10%5%6%

FOARTE NEMULTUMIT

Starea drumurilor

Starea trotuarelor

Numărul și starea locurilor de parcare

Iluminat public

Starea parcurilot și a spațiilor verzi

Starea mijloacelor de transport

Servicii de salubrizare

Câini vagabonzi

27. Cu privire la posibilitățile de petrecere a timpului liber în
comuna Agapia raportul dintre persoanele mulțumite și cele
nemulțumite este aproximativ egal.
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28. 82% dintre respondenți consideră că în comuna Agapia ar ele actuale de agrement.
trebui amenajate noi zone de agreement, în timp de doar 18% sunt
mul
țum
iți
de

18%

zon

Da
Nu

82%

2
9.
Noil

e de agrement ar trebui construite, conform cheltionarelor în
centrul civic, la stâna turistică, în toată comuna. Dacă da, în ce
zona?

e
zon
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24%
Stâna turistică

41%

Centrul civic
În toata comuna

35%

30. Principalele surse de poluare din comună le constituie
deșeurile, autoturismele, gunoiul de la turiști, stația de epurare și
mizeria din apă.
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31. Măsura în care populația este afectată sau nu de

Surse de poluare
45%

poluare diferă în funcție de localizare. Răspunsul persoanelor
chestionate este prezentat în graficul următor:

5%

9%

18%

23%

80%
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60%
50%
40%
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DESEURI

AUTOTURISME

GUNOIUL DE
LA TURIȘTI

STAȚIA DE
EPURARE

MIZERIA DIN
APĂ

32. Cu privire la serviciile de colectare a deșeurilor menajere mulțumiți,
din comuna Agapia, 4% dintre respondenți se declară

Foarte mult

70%

mulțumiți

Mult

22%

Foarte puțin

nemulțumiți

Deloc

și

4%

foarte

foarte nemulțumiți.
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4%4%
Foarte mulțumit

22%

Multumit
Nemulțumit

70%

Foarte nemulțumit

33. Toate persoanele chestionate au auzit de colectarea selectivă
a deșeurilor.

34. 4% dintre persoanele chestionate sunt foarte mulțumite
de calitatea sistemului de învățământ din comuna Agapia, 74%
mulțumite, 17% nemulțumite și 4 % nu cunosc acest aspect.
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numărul

de

unități
Da

18%

Nu

din

comună.

Nu știu

4%4%
0%
Foarte multumit
Multumit

4%

4%

Nemultumit

74%

Deloc multumit
Nu știu

35. 92% dintre persoanele chestionate consideră că numărul
unităților de învățământ din comună este suficient, 4%

92%

caonsideră că nu este suficient și 4% nu au informații privind
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36. Gradul de mulțumire față calitatea actului didactic, numărul și dotarea școlilor comunei diferă în funcție de așteptările fiecărui
respondend, astfel: 81% dintre persoanele chestionate sunt mulțumite
de calitatea serviciilor medicale din comuna Agapia, în timp de 19 % sunt nemulțumite.

87%

19%

65%

0%
Foarte multumit
Multumit

48%

Nemultumit
Foarte nemultumit

81%
26%

22%
13%

0%

CALITATEA ACTULUI DIDACTIC
Foarte mulțumit

9%

4%

0%

NUMĂRUL ȘCOLILOR
Mulțumit

26%

Nemulțumit

0%
DOTAREA ȘCOLILOR
Foarte nemulțumit

37-38. 64% dintre respondenți consideră că numărul unităților
sanitare din comuna Agapia este corespunzător nevoilor populației, în
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timp de 36% consideră că este necesară suplimentarea numărului de
unități sanitare din comună.
36%

Da
Nu

64%

39. 43% dintre persoanele chestionate consideră că unitățile
sanitare din comuna Agapia

sunt corespunzător dotate, 52%

consideră că unitățile sanitare din comuna Agapia

5%

sunt nu

Da

43%

Nu

52%

corespunzător dotate și 5% nu au informații privind dotarea

Nu stiu

unităților sanitare din comună.

40. 64% din respondenți sunt foarte mulțumiți de calitatea
serviciilor sociale din comuna Agapia, 32% mulțumiți și 4%
0%
4%

nemulțumiți.

Foarte mulțumiti

32%

Mulțumiti

64%

Nemultumiti
Foarte nemultumiti
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100%

100%

100%

95%
76%

24%
0%
BĂTRÂNI

0%
PERSOANE DIZABILITĂȚI

0%
COPII INSTITUȚIONALIZAȚI
Da

5%
PERSOANE CU VENITURI REDUSE

SOMERI

Nu

41. Majoritatea persoanelor chestionate consideră că Primăria comunei Agapia sprijină următoarele grupuri defavorizate:
42. 38% dintre persoanele chestionate consideră bâtrânii ar trebui sprijiniți mai mult în viitor, urmați de șomeri, persoane cu venituri

reduse și persoane cu dizabilități.
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Capitolul V. Direcțiile strategice de dezvoltare a localității
Strategia Locală de Dezvoltare Economoco-Socială Durabilă a comunei Agapia a fost elaborată în baza unei analize asupra
evoluției economico-sociale a comunei în perioada 2021-2027.
5.1 Analiza nevoilor și potențialului pe domenii prioritare
Analiza nevoilor și potențialului pentru Educație
Resurse

Resurse umane

Angajații primăriei Agapia
Cadrele didactice din comună

existente

Părinții elevilor școlilor din comună
Elevii școlilor comună
Resurse materiale

Construcțiile școlilor, terenuri de sport
Dotările din școli

Resurse financiare

Buget local

Necesități
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Agapia și a structurilor acesteia
Înființare săli de sport în cadrul școlilor
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Transport specializat pentru școlari și preșcolari
Înființare centru de zi pentru copii
Îmbunătățirea infrastructurii pentru educația non - formală
Înființare centru comunitar pentru învăţare permanentă
Înființare centru After-School
Înființare spații de joacă pentru copii
Achiziționare tablete pentru copiii din familiile nevoiașe
Organizare campanii de informare și conștientizare cu privirea la riscurile abandonului școlar
Înființare grădiniță cu program prelungit
Înființare sală de sport multifuncțională/
Înființare teren sport cu gazon sintetic și nocturnă
Organizare de evenimente sportive și cultarale la nivelul comunei
Organizare de programe privind formarea comportamentului și a deprinderilor față de mediu în grădinițe și școli
Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT
Amenajare spațiu de joacă grădinița Agapia
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Înființarea unui program pentru acordarea unei mese calde în școli și grădinițe
Dotarea laboratoarelor de specialitate din școli: chimie, fizică, biologie și informatică
Înființare sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la Școala Gimnazială Agapia și sutructurile acesteia
Amenajare curti școli
Modernizare sisteme de supraveghere în școli;
Mijloace
de realizare

Umane

Angajații Școlii Gimnaziale Agapia

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local
Fonduri europene nerambursabile
Educația trebuie să devină principala sursă de competențe profesionale pentru mediul rural

Observații

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Condiții de locuit
Resurse

Resurse umane

Angajații primăriei

existente

Resurse materiale

-

Resurse financiare

Buget local
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Necesități
Reintroducerea în circuitul rural al construcțiilor și terenurilor neutilizate
Modernizare sistem de siguranță și supraveghere video a traficului rutier și pietonal, în special în zona unităților de învățământ
Înființare bloc ANL
Efectuare măsurători topografice și parcelare terenuri în vederea acordării de locuri de casă pentru tineri căsătoriți
Încurajarea și susținerea populației active neocupate în vederea participării la cursuri de calificare/reconversie socială susținute de furnizori de
formare profesională
Mijloace

Umane

Angajații primariei

de

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local

realizare

Fonduri europene nerambursabile
Observații

Creșterea nivelului de trai al populației poate ajuta la repopularea comunei
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Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Cultură, tradiție, artă
Resurse

Resurse umane

Angajații primăriei, bibliotecar, preoți

existente

Resurse materiale



Cămin cultural



Bibliotecă comunală;



Ocupații tradiționale: mesteșugul lemnului;



Arta populară: cusutul manual, țesutul;

Resurse financiare

Buget local

Necesități
Înființare muzeu etnografic
Realizare schimburi culturale și acțiuni de colaborare cu alte localități
Punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial local
Reabilitare monumente culturale
Înființare echipă dansuri populare
Mijloac

Umane

Angajați din cadrul primăriei

e

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local

de

realizare
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Fonduri europene nerambursabile
Activitățile culturale pot crea o relansare a specificului local al comunei

Observații

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Sănătate și asistență socială
Resurse

Resurse umane

Angajații primariei
Personalul medical din comună

existente
Resurse materiale

Cabinete medicale, dispensar veterinar

Resurse financiare

Buget local

Necesități
Înființare centru medical de permanență
Înființare cabinet stomatologic
Înființare centru multifuncțional
Înființare centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăciei
Înființare parteneriat între ONG și Autoritatea Publică Locală pentru rezolvarea problemelor sanitare și sociale
Organizare sesiuni de informare și educare a populației referitor la adoptarea unui mod de viață sănătos
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Înființare cabinet consiliere psihologică pentru copii abandonați/ lăsați în grija altor persoane din cadrul/din afara familiei
Înființare cantină socială
Înființare cabinet de asistență comunitară
Mijloace

Umane

de realizare

Angajații primariei
Personal de specialitate

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local
Fonduri europene nerambursabile
Îmbunătățirea domeniului sanitar poate crește speranța de viață a locuitorilor comunei

Observații

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul infrastructurii
Resurse

Resurse umane

existente

Resurse materiale

Angajații primăriei
Infrastructura de transport a comunei Agapia cuprinde cca. 42 km drumuri din care:


Drumul național DN15C/ asfaltat, care traversează comuna Agapia pe directia N-S în partea

vestică a intravilanului satului Săcălușești și care face legatura între orașul Târgu Neamț și orașul
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Piatra Neamț;


Drumul național DN15 F, asfaltat, care traversează satul Agapia pe direcția E-V până la

ManastireaAgapiași care face legaturacu DN15C la km 39;


Drumul național DN15 E, asfaltat, care face legătura între DN15G și Mănăstirea Văratec;



Drumul comunal DC10, care traverseaza satul Săcălușești pe directia V-E și care face

legatura între DN15C și DJ155I;


Drumul comunal DCI68, asfaltat, care traversează satul Filioara pe direcția N-S și care face

legatura între DN 15 E și DN 15 F;


Drumul comunal DC168A, care face legătura între Mănăstirea Agapia și Mănăstirea

Agapia De


Drumul forestier DF244,care face legatura între Mănăstirea Agapia și Mănăstirea Văratec

prin codrii Filiorului;


Drumul forestier DF245 , care face legătura între Mănăstirea Agapia și Mănăstirea Sihla;



Drumurile sătești nemodernizate, care sunt din pământ tasat, greu practicabile în

anotimpurile umede.
Rețea de alimentare cu apă pe o distanță de 39,2 km.
Rețeaua de canalizare are lungime de 5,8 km.
Resurse financiare

Buget local
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Necesități
Modernizare drumuri sătești și comunale;
Reabilitare și modernizare drumuri de exploatare forestieră
Modernizare și construire trotuare în zonele pietonale
Inființare/modernizare locuri de parcare în apropierea instituțiilor publice
Amenajare spații de acces în instituții publice pentru persoanele cu deficiențe locomotorii
Amenajare zone pentru captarea apei potabile
Extindere și modernizare rețea alimentare cu apă
Extindere și modernizare rețea canalizare în toate satele comunei
Înființare stație epurare
Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale
Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la rețeaua edilitară
Îmbunătățirea sistemului de colectare al deșeurilor
Program de informare și educare a populației cu privire la necesitatea și modul de gestionare a deșeurilor menajere solide post-utilizare
Extinderea și modernizare rețelei de iluminat public cu panouri fotovoltaice
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Regularizare cursurilor de apă din comuna Agapia și îndiguiri
Achiziționare și instalare panouri fotovoltaice pentru energia electrică din intersecții, spații verzi
Amenajare spații de parcare, în special în apropierea instituțiilor publice
Reabilitarea unor clădiri de interes public, printre care sediul poliției, dispensarul veterinar.
Achiziție utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor
Achiziție utilaj pentru situații de urgență
Refacerea şanţurilor de scurgere și a trotuarelor de-a lungul drumurilor aferente comunei Agapia
Dezvoltarea transportului nemotorizat, prin crearea de piste de biciclete
Mijloac

Umane

Angajații primariei

e

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local

de

realizare

Buget de stat
Fonduri europene nerambursabile
Observații

-
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Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul agriculturii/silviculturii
Resurse

Resurse umane

Angajații primăriei

existente

Resurse materiale

Bogația naturală a comunei: 1.412 ha teren arabil; 257 fânețe, 782 ha pășuni
Efectiv crescut de animale: 3.650 ovine, 505 bovine, 186 caprine, 61 cai, 2.980 porcine;

Resurse financiare

Buget local

Necesități
Promovarea oportunităților de finanțare pentru reîmpădurirea suprafețelor
Stabilizarea unor terenuri degradate; stingerea unor alunecări de teren; reducerea riscurilor privind producerea unor hazarde geomorfologice
Împădurirea unor terenuri degradate
Organizarea unor programe de calificare și perfecționare în domeniile cu potenția de dezvoltare economică (turism, agroturism, zootehnie,
silvicultură, industrie, comerț)
Sprijinirea înființării structurilor asociative
Sprijinirea înființării fermelor zootehnice
Sprijinirea înființării unui centru de predare a produselor din carne și lapte – domeniul zootehnie
Sprijinirea înființării unor puncte de colectare a laptelui
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Sprijinirea înființării unui centru de prelucrare a laptelui
Sprijinirea înființării de abatoare la standarde europene care să deservescă și localitățile limitrofe
Sprijinirea înființării de ferme de păsări/ovine/bovine
Sprijinirea și încurajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii, silviculturii și zootehniei
Organizarea de târguri pentru promovarea produselor autohtone
Sprijinirea participării producătorilor locali la târguri și expoziții naționale
Ecologizarea albiei râurilor;
Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă pentru valorificare energetică;
Mijloac
e

Umane

de

realizare

Angajații primariei
Locuitorii comunei

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene nerambursabile

Observații

-
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Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul industriei
Resurse
existente

Resurse umane

Angajații primăriei

Resurse materiale

Existența a aprox. 30 pensiuni și vile în domeniul agroturismului;
Prezența resurselor naturale impulsionează dezvoltarea economică;
Cadru natural propice pentru dezvoltarea de activități economice;
Structura populației pe categorii de vârstă este echilibrată;

Resurse financiare

Buget local

Necesități
Înființare târg pentru animale
Promovarea programelor guvernamentale și/sau europene pentru stimularea înființării sau modernizării întreprinderilor
Dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
Încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători și a altor forme asociative cu scop economic
Înființare coafor, croitorie, confecții textile
Punct de informare a populației cu privire la legislația europeană
Mijloace
de realizare

Umane

Angajații primariei
Locuitorii comunei
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Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene nerambursabile

Observații

-

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul turismului
Resurse

Resurse umane

Locuitorii comunei
Angajații primăriei

existente
Resurse materiale

Cadrul natural favorabil (peisaje deosebite cu specific montan, calitatea aerului și apei);
Atracții turistice pe raza comunei:


Mănăstirea Agapia



Mănăstirea Văratec



Casa memorială Alexandru Vlahuță



Peștera Sf. Teodora de la Sihla



Rezervația Codrii de Aramă



Rezervația Pădurea de Argint
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Schitul Agapia Veche



Mănăstirea Sihla



Statuia Safta Brâncoveanu



Ținutul Neamțului: cetatea, mănăstiri, rezervația de zimbri unde pot fi organizate concursuri

de rafting și pescuit sportiv;
Potențial deosebit pentru turism montan și agroturism;
Tradiții și obiceiuri populare, mesteșuguri tradiționale;
Poziționarea geografică reprezintă un avantaj din punct de vedere al dezvoltării turismului;
Amplasarea într-o zonă montană;
Resurse financiare

Buget local

Necesități
Promovarea turistică a comunei Agapia
Realizarea unor panouri indicatoare în vederea accesibilizării obiectivelor turistice locale
Amenajare centru civic
Amenajare spațiu de agrement în centrul civic, la stâna turistică și la periferia comunei
Modernizare căi de acces spre obiectivele turistice din comună
Amenajare parcuri de recreere
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Înființare trasee montane /tematice
Întreținere/ conservare obiective turistice și marcare de trasee turistice tematice
Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în domeniul turistic/ înființare pensiuni
Acces gratuit la WI-FI în centrul civic din comuna Agapia
Crearea infrastructurii în vederea promovării turismului religios
Înființare centru de informare turistică
Amenajare locuri de parcare în apropierea obiectivelor turistice
Realizare trasee turistice pentru echitație
Angrenarea locuitorilor în circuitul turistic (integrarea producătorilor locali de legume, meșteșugarilor și artizanilor)
Identificare potențiali investitori în turism/agroturism
Înființare punct de informare și asistență privind fondurile interne și externe disponibile
Mijloace

Umane

de realizare

Angajații primariei
Locuitorii comunei

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local
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Buget de stat
Fonduri europene nerambursabile
Dezvoltarea agroturismului poate genera o creștere economică a comunei șiimplicit nivelul de

Observații

trai al locuitorilor

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul mediului înconjurător
Resurse

Resurse umane

Locuitorii comunei
Angajații primăriei

existente
Resurse materiale

Poluare redusă a aerului, apei și solului;
Cadrul natural relativ variat
Colectarea selectivă este realizată în pubele special destinate colectării selective
Utilizarea îngrășămantului natural în agricultură;
Inxistența a activităților industriale poluante;
Ponderea ridicată a fondului forestier din comună;

Resurse financiare

Buget local

Necesități
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Îmbunătățirea sistemului de colectare al deșeurilor
Achiziționarea de pubele ecologice pentru instituții publice
Identificarea poluare surselor de poluare și stadiul de afectare a mediului înconjurător
Reconstrucția ecologică a zonelor degradate
Consolidarea malurilor și taluzurilor prin înființarea de zone verzi
Inființare platformă de stocare a deșeurilor solide (gunoi de grajd)
Mijloace

Umane

de
realizare

Angajații primariei
Locuitorii comunei

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene nerambursabile

Observații

-

Analiza nevoilor și potențialului pentru domeniul Administrației publice
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Resurse

Resurse umane

Angajații primăriei

existente

Resurse materiale

Bunurile din domeniul public și privat al comunei

Resurse financiare

Buget local

Necesități
Înființare sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă la sediul primăriei Agapia
Dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Unității administrativ teritoriale
Lucrări de cadastru și Carte funciară în comuna Agapia
Programe de dotare și întărire instituțională a administrației locale
Dotare sediu primărie cu echipamente IT performante
Intabularea imobilelor ce aparțin domeniului public și privat în vederea atestării inventarului prin hotărâre de consiliu local
Înființare adăposturi pentru animale fără stăpân
Identificarea potențialilor investitori și construirea de parteneriate public private pentru dezvoltarea comunității
Creșterea eficienței energetice în clădirile publice
Sisteme solare de încălzire a apei în instituțiile publice
Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanțări din fondurile destinate modernizării administrației locale

215

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027
Stabilirea unor criterii de evaluare periodică a angajaților primăriei
Mijloace
de realizare

Umane

Angajații primariei

Materiale

Materiale de construcții de calitate

Financiare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene nerambursabile

Observații:

-
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5.2 Obiective strategice
Ținând cont de prioritățile Uniunii Europene în perioada 2021-2027, Comuna
Agapia își construiește măsurile și portofoliul de proiecte astfel încât că contribuie la
acestea:
Obiectivele Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021 – 2027:
1. Reechilibrarea lanțului alimentar
2. Combaterea schimbărilor climatice
3. Managementul durabil al resurselor
4. Conservarea peisajelor și a biodiversității
5. Sprijinirea reînoirii generaționale
6. Dezvoltarea zonelor rurale
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor
8. Venituri echitabile pentru fermieri
9. Creșterea competitivității
Obiectivele Politicii de Coeziune pentru perioada 2021 – 2027:
1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică
și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de
la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și
combaterea schimbărilor climatice
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
217

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027
Analizând obiectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul
crescut asupra digitalizării și economiei circulare.
Transformarea digitală este elementul-cheie care va permite deblocarea
potențialului de creștere în Europa. Prin intermediul unor programe specifice și prin
acordarea unui sprijin financiar direcționat, viitorul buget pe termen lung al UE va
contribui la reducerea decalajului referitor la investițiile UE în sectorul digital,
inclusiv în zonele îndepărtate și rurale. Viitorul buget va oferi soluții la provocările
digitale care se referă, printre altele, la inteligența artificială, promovarea
competențelor digitale, actele medicale personalizate, realizate cu ajutorul unor
supercalculatoare, sau la capacitatea de a pregăti UE împotriva atacurilor cibernetice
și a criminalității informatice.
În cadrul obiectivului „O Europă mai conectată”, Fondul european de
dezvoltare regională și Fondul de coeziune susțin crearea de rețele și de sisteme
regionale care să promoveze transportul sustenabil, rețelele energetice inteligente,
orașele inteligente și accesul digital de mare viteză.
În ceea ce privește economia circulară, acesta începe să capete tot mai multă
vizibilitate și atenția cuvenită. Economia circulară este o economie care produce zero
deșeuri.
Așadar, prezenta strategie include cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea
durabilă a comunității, aplicând principiile Politicii Agricole Comune, Politicii de
coeziune și ale altor politici europene dar și naționale și contribuind la obiectivele
acestora prin măsurile propuse.
Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei Agapia fost
realizată pe bază consultării comunităţii prin aplicarea de chestionare, din care reiese
interesul acestora pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le sprijină.
Ținând cont de necesitățile populației și de posibilitățile de finanțare, s-a
conturat o lista de obiective generale și obiective specifice pentru a fi implementate
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la nivelul comunei Agapia în vederea dezvoltării localității și îmbunătățirii per
ansamblu a calitatii vieții. Entitatea responsabilă pentru implementarea acestor
proiecte, autoritatea publică locală, va fi orientată spre mobilizarea tuturor părtilor de
interes în vederea unirii eforturilor și obținerea rezultatelor propuse.
În acest sens, va urmări eficientizarea gestionării mijloacelor publice prin
identificarea celor mai potrivite opțiuni de finanțare, organizarea corectă a licitațiilor
și respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor, controlul strict
asupra executării bugetului la nivelul fiecărui proiect, atribuirea de responsabilitati
personalului din primărie, reevaluarea întregului sistem de resurse și servicii publice
și transmiterea unor activități către sfera privată.
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a nevoilor
comunității locale. Necesitățile de finanțare reprezintă o cuantificare a nevoilor
locale, indiferent de sursa de finanțare.
Plecând de la viziunea comunității locale pentru 2027, s-au conturat următoarele
obiective strategice în concordanță cu planurile și strategiile la nivel comunitar și
național și asigurând corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și
locale astfel:
Obiectiv general al Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 20212027: Dezvoltarea echilibrată și armonioasă a comunei, prin crearea și susținerea
unui mediu economico – social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să
asigure creșterea economică în ritm continuu și creșterea calității vieții cetățenilor.
Obiective strategice de dezvoltare:
Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea
accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Agapia
Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale
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Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea
accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățare pe tot parcursul
vieții
Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu
mediul
Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient
și diversificat care să asigure securitatea alimentară
Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale
Obiectivul strategic nr. 7 – Îmbunătățirea serviciilor culturale
Obiectivul strategic nr. 8 – Teritoriu local atractiv pentru turism
Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității instituționale
Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea nivelului de trai al populației
Obiective specifice:
1.Educație:
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Îmbunătățirea accesului la infrastructura educațională

2

Creșterea nivelului de civilizație rurală

3

Realizarea unui proces educational optim dezvoltării armonioase a personalității copiilor

4

Îmbunătățirea accesului la educație pentru adulții dezavantajați

5

Îmbunătăţirea condiţiilor de învățământ rural;

6

Promovarea sportului în rândul copiilor

7

Dezvoltarea unui învățământ calitativ în condițiile actualei pandemii;

8

Asigurarea accesului la educație tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară din
comună, inclusiv celor din zonele izolate;

9

Eliminarea oricăror forme de discriminare și segregare.

220

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027
2. Populație, condiții de locuit
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Revitalizarea mediului rural prin reducerea grad/ului de poluare

2

Regenerearea terenurilor dezafectate
Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele

3

de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
4

Creșterea nivelului de siguranță al populației

5

Crearea de locuințe pentru familiile tinere

6

Reducerea fenomenului de depopulare a satului românesc.

7

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei

8

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin scăderea consumului de resurse energetice
convenţionale.

3. Cultură, tradiție, artă
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Diversificarea activităților recreaționale și culturale pentru populația rurală

2

Creșterea gradului de cooperare

3

Punerea monumentelor în valoare prin diverse activităţi cultural-artistice şi
educaţionale destinate publicului;

4

Revitalizarea monumente istorice de pe raza comunei Agapia

5

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

4.

Sănătate și asistență socială

Nr. Crt
1

Obiective specifice
Îmbunătățirea serviciilor sociale
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2

Facilitarea accesului la infrastructura socială

3

Creșterea accesului la infrastructura socială

4

Creșterea gradului de cooperare

5

Consolidarea relațiilor public-private prin parteneriate și susținerea activității ONGurilor

5. Infrastructură
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Creșterea siguranței de deplasare a locuitorilor

2

Îmbunătățirea accesului la locuințe

3

Îmbunătăţirea calității apei distribuite cât și a rețelei de alimentare existente;

4

Facilitarea accesului tuturor locuitorilor din comuna Agapia la utilități

5

Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală

6

Combaterea inundațiilor în comuna Agapia

7

Siguranţa traficului rutier și pietonal în localitate;

8

Creșterea nivelului de civilizație rurală

9

Reabilitarea clădirilor de interes public, prin aducerea lor la un standard acceptabil de
siguranţă şi confort.

10

Siguranţa traficului rutier și pietonal în localitate;

11

Creşterea gradului de intervenţie în situaţii de urgenţă.

12

Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală

13

Reducerea poluării creșterea calității vieții

14

Creșterea atractabilității zonei montane prin promovarea cicloturismului;

15

Promovarea transportului nemotorizat
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6. Agricultura/ Silvicultura
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării cu locuitorii comunei.

2

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin stabilizarea terenurilor, introducerea în circuitul
agricol şi silvic a unor terenuri degradate.
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite

3

7. Industria/Economia
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Creșterea gradului de consum al produselor locale

2

Practicarea unui comerţ civilizat într-o piaţă de animale unde este facilitată cererea şi
oferta.

3

Dezvoltarea economiei locale

4

Stimularea economiei locale

5

Creșterea pieței de desfacere prin sprjinul operatorilor economici

6

Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri
la cerințele pieței;

7

Introducerea în comun a produselor pe piață

8

Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție
deosebită recoltării și disponibilității;
Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători și a

9

altor forme asociative cu scop economic

8.Turismul
Nr. Crt
1

Obiective specifice
Punerea în valoare a patrimoniului turistic al comunei Agapia și a patrimoniului
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natural
2

Accesibilizare obiectivelor turistice din comuna Agapia

3

Crearea unui centru civic mai atractiv pentru cetățeni și turiști

4

Îmbunătățirea gradului de atracție al teritoriului rural

5

Creșterea atractivității comunei Agapia

6

Dezvoltarea și diversificarea produselor turistice

7

Susținerea economiei locale

8

Punerea în valoare a obiectivelor turistice din comuna Agapia și a patrimoniului natural

9

Dezvoltarea economică a comunității locale

10

Creșterea calității vieții

11

Dezvoltarea turistică a Comunei Agapia

12

Promovarea accesului gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și
clădirile publice

9. Mediul înconjurător
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Reducerea poluării. Creșterea calității vieții

2

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea gradului de colectare centralizată şi
ecologică a deşeurilor.

10. Administrație locală
Nr. Crt

Obiective specifice

1

Creșterea nivelului de civilizație rurală

2

Creșterea gradului de mulțumire al cetățenilor privind interacțiunea cu funcționarii
publici
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Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea

3

Funciară

5.3 Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție
În continuare s-a realizat un plan de acțiune care prioritizează nevoile
locuitorilor comunei Agapia în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodată, o serie
de previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de proiecte
prezentată, nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de proiecte considerate
importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele menționate în portofoliu)
va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi considerat oportun și
necesar.
Planul de acțiune este proiectat pentru o perioada de 7 de ani. În vederea
prioritizării proiectelor Consiliului Local va ține cont de:


Nevoile reale ale comunității locale



Personalul responsabil de toate fazele pregătirii și implementarii

proiectului (studii de fezabilitate, identificarea surselor locale, pregătirea cererii de
finanțare, implementarea proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra
comunității locale)


Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei și să

contribuie la obiectivul general al acesteia


Resursele disponibile.
Planul de acţiuni este un plan detaliat, care descrie faptele şi paşii necesari

de urmat în vederea aplicării strategiei de dezvoltare locală şi atingerea obiectivelor
propuse. Este necesar ca aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi
atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea
obiectivelor stabilite pe termen lung.
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Planul local de acţiune 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 1-7 de
ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare.
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. Acesta va fi revizuit periodic, 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, avand în vedere că, pe
masură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o
prognoză economică se multiplică.
Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
comunei Agapia reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării
comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.
Rolul planului de acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi
proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico sociale, astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi
ca relevanţi pentru comuna Agapia.
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare trei faze
distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine
coordonate:


Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)



Planul de executare (implementarea activităţilor)
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Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).

Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de
către:


Administraţia Locală - prin Instituția Primăriei şi Consiliului Local, care

trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport
logistic complex necesar planului de acţiune


Comunitatea locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii 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).
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Educație
Nr.

Obiective specifice

Indicatori

de

performanță

crt

Surse

de

finanțare

Stadiul

Termen

proiectului

estimativ

Descriere investiție
de

implementare
Obiectiv strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare
și învățare pe tot parcursul vieții
1.

Îmbunătățirea

Numărul

de

școli

Fonduri locale

Idee

modernizate

Fonduri

proiect

infrastructura

Gradul de dotare al

guvernamentale

Agapia și a structurilor

educațională

școlilor

Ministerul

acesteia

accesului

la

de

2021-2027

Reabilitarea, modernizarea
și dotarea Școlii Gimnaziale

Educației și
2

3

Creșterea

nivelului

Microbuz

școlar

de civilizație rurală

achiziționat

Promovarea sportului

Numărul de săli de

în rândul copiilor

sport construite
Gradul de dotare al
sălilor de sport

4

Creșterea

nivelului

Centru de zi înființat

Cercetării

Idee

PO Capital
Uman

proiect

PO Regional –
Axa Prioritară
10

Idee

de

2021-2027

Transport specializat pentru
școlari și preșcolari

de

2021-2027

Înființare săli de sport în
cadrul școlilor

proiect

PNDR-Măsura
7, Submăsura
Idee

de

2021-2027

Înființare centru de zi
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de civilizație rurală

5

Realizarea

unui

proces

educațional

optim

dezvoltării

armonioase

a

Numărul de copii care

7.2

beneficiază de îngrijire

Program

în centrul de zi

Național

Acțiuni desfășurate în

Dezvoltare

Idee

Local.

proiect

dezvoltării

vederea
infrastructurii

proiect

pentru copii

de

2021-2027

Înființarea/dezvoltarea
infrastructurii pentru
educația non - formală

pentru

educația non - formală

personalității copiilor
6

Îmbunătățirea

Centru

accesului la educație

pentru

pentru

permanentă înființat

dezavantajați

adulții

comunitar
învăţare

Idee

de

2021-2027

Înființarea unui centru
comunitar pentru învăţare

proiect

permanentă

Numărul de copii care
beneficiază

de

activitatea de învățare
în

centrul

comunitar

pentru

învăţare

permanentă
7

Îmbunătăţirea

Centru

After

School

Idee

de

2021-2027

Înființare Centru After-
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condiţiilor

de

învățământ rural;

înființat

proiect

School

Numărul copiilor care
învață in Centrul After
School

8

Promovarea sportului

Numărul spațiilor de

Idee

în rândul copiilor

joacă înființate

proiect

de

2021-2027

Înființare spații de joacă
pentru copii

Gradul de dotare al
spațiilor de joacă
9

Dezvoltarea
învățământ

unui
calitativ

Numărul de
achiziționate

tablete

Idee

de

2021-2027

Achiziția de tablete pentru
copiii din familiile nevoiașe

proiect

în condițiile actualei
pandemii;
10

Asigurarea accesului

Numărul

la

de

educație

copiilor

de

tuturor
vârstă

campaniilor

informare

conștientizare

și
cu

preșcolară și școlară

privirea

la

riscurile

din comună, inclusiv

abandonului

școlar

celor

organizate

din

zonele

Idee
proiect

de

2021-2027

Desfășurarea de campanii
de

informare

și

conștientizare cu privirea la
riscurile abandonului școlar
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izolate;
11

Îmbunătățirea

Gradiniță cu program

Proiect

în

prelungit înființată

curs

de

infrastructura

Gradul de dotare al

execuție

educațională

grădiniței

accesului

12

la

Realizarea

unui

proces

educațional

optim

dezvoltării

armonioase

a

personalității copiilor

Numărul de programe

Idee

privind

proiect

formarea

2021-2027

Înființare

și

grădiniță

dotare

cu

program

prelungit

de

2021-2027

Desfășurare

programe

privind

formarea

comportamentului și a

comportamentului

deprinderilor

deprinderilor față de mediu

față

de

mediu în grădinițe și

și

a

în grădinițe și școli

școli organizate
13

Promovarea sportului

Sală

de

sport

în rândul copiilor

multifuncțională

Idee

de

2021-2027

Înființare

sală

de

sport

multifuncțională

proiect

înființată
14

15

Promovarea sportului

Teren sport cu nocturnă

Idee

în rândul copiilor

înființat

proiect

Numărul de evenimente

Idee
proiect

Realizarea
proces

unui

educațional

sportive

și

culturale

de

2021-2027

Înființare teren de sport cu
nocturnă și gazon sintetic

de

2021-2027

Organizare
sportive

și

evenimete
culturale

la
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optim

dezvoltării

armonioase

organizate

nivelul comunei

a

personalității copiilor
16

Reducerea

Numărul elevilor care

abandonului școlar

beneficiază

de

masa

Idee
proiect

de

Idee
proiect

de

2021-2027

Asigurare masă caldă în
școli și grădinițe

caldă oferită
17

Asigurarea

Gradul de dotare al

necesarului de clase

laboratoarelor

pentru

2021-2027

Dotare

laboratoare

de

specialitate în școli: chimie,

desfășurarea

fizică,

optimă a activităților

biologie

și

informatică

școlare;
18

Creșterea

nivelului

de civilizație rurală

Sisteme

de

încălzire

care utilizează energie

Idee
proiect

de

2021-2027

Instalare sistem de încălzire
care

utilizează

energie

regenerabilă funcționale

regenerabilă

la

la Școala Gimnazială

Gimnazială

Agapia

Agapia

și

structurile

Școala
și

structurile acesteia

acesteia
19

Creșterea

nivelului

Gradul de amenjare al

Idee
proiect

de

2021-2027

Amenajare curți la Școala
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de civilizație rurală

curților

Școlii

Gimnazială

Gimnaziale Agapia și al

și

Agapia

structurile acesteia

structurilor acesteia
20

Creșterea

nivelului

Idee

de civilizație rurală

de

2021-2027

Instalarea
încălzire

proiect

energie

sistemelor
care

de

utilizează

regenerabilă

la

Școala Gimnazială Agapia
21

Programe

de

Idee

digitalizare APL pentru

de

2021-2027

Organizarea unor programe
pentru alfabetizarea digitală

proiect

alfabetizarea digitală a

a populației adulte

populației adulte

Populație, Condiții de locuit
Nr. Obiective specifice

Indicatori de performanță

Surse

de

Stadiul

Termen

Descriere investiție
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finanțare

crt

proiectului

estimativ

de

implementare
Obiectiv strategic nr. 10 Dezvoltarea nivelului de trai al populației
1.

Revitalizarea mediului
rural

prin

Numărul

de

reducerea neutilizate

grad/ului de poluare

terenuri Bugetul local / Idee de proiect

reintroduse

în

circuitul rural

Regenerearea

Bugetul

2021 - 2027

de

Reintroducerea

în

circuitul

al

rural

Stat/ Fonduri

construcțiilor

și

Europene

terenurilor neutilizate

terenurilor dezafectate
2

Creșterea

eficienței

Numărul clădirilor publice

Idee de proiect

2021 - 2027

Creșterea

eficienței

energetice în clădirile

energetice în clădirile

rezidențiale,

publice

clădirile

publice și sistemele de
iluminat

public,

îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri
energetice mari.
3.

Creșterea nivelului de

Sistem

de

siguranță al populației

supraveghere

siguranță
video

și
a

Idee de proiect

2021 - 2027

Modernizarea
sistemului

de
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traficului rutier și pietonal

siguranță

funcțional

supraveghere video a
traficului

și
rutier

și

pietonal, în special în
zona

unităților

de

învățământ
4.

Crearea

de

locuințe

În

Bloc ANL construit

Reducerea fenomenului

Număr de terenuri măsurate

de depopulare a satului în
românesc.

de 2021 - 2027

Construire bloc ANL

execuție

pentru familiile tinere
5

curs

vederea

acordării

Idee de proiect

2021 - 2027

de

Efectuare măsurători
topografice

și

locuri de casă pentru tineri

parcelare terenuri în

căsătoriți

vederea acordării de
locuri de casă pentru
tineri căsătoriți

6.

Îmbunătăţirea

Numărul de persoane care

Idee de proiect

2021 - 2027

Încurajarea

și

condiţiilor de viaţă a au participat la cursuri de

susținerea

populaţiei comunei

active neocupate în

calificare/reconversie

populației
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socială

vederea participării la
cursuri

de

calificare/reconversie
socială susținute de
furnizori de formare
profesională

Cultură, tradiție, artă
Nr. Obiective specifice

Indicatori de performanță

Surse

de Stadiul

finanțare

crt

proiectului

Descriere investiție

Termen
estimativ

de

implementare
Obiectivul strategic nr. 7 – Îmbunătățirea serviciilor culturale
1.

Muzeu etnografic înființat

Diversificarea

activităților recreaționale Gradul
și

culturale

de

dotare

pentru muzeului

Creșterea
cooperare

gradului

al Bugetul
Stat/

populația rurală
2

Bugetul local / Idee

de 2021 - 2027

de proiect

Înființare

și

dotare

muzeu etnografic

Fonduri

Europene
de Numărul

de

schimburi Bugetul local / Idee

culturale cu alte localități

Bugetul

de proiect

de 2021 - 2027

Schimburi culturale și
acțiuni de colaborare
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Numărul

de

acțiuni

de Stat/

colaborare cu alte localități
3

Europene

Conservarea, protecția și Acțiuni realizate în vederea Bugetul local / Idee
valorificarea durabilă a punerii
patrimoniului cultural

în

valoare

patrimoniului

a Bugetul

cultural Stat/

imaterial local
4.

cu alte localități

Fonduri

Numărul

Revitalizarea

Punerea în valoare a

de 2021 - 2027

de proiect

patrimoniului cultural

Fonduri

imaterial local

Europene

monumentelor Bugetul local / Idee

monumente istorice de culturale reabilitate

Bugetul

pe raza comunei Agapia

Stat/

de 2021 - 2027

Reabilitare

de proiect

monumente culturale

Fonduri

Europene
5.

Echipă de dansuri populare Buget local

Diversificarea

Idee

activităților recreaționale înființată

FEADR- Axa proiect

și

prioritară 7

culturale

pentru

Înființare

de 2021 - 2027

echipă

dansuri populare

populația rurală

Sănătate și asistență socială
Nr. Obiective specifice
Crt

Indicatori de performanță

Surse
finanțare

de Stadiul
proiectului

Descriere investiție

Termen
estimativ

de

implementare
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Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale din comuna Agapia
1.

Îmbunătățirea accesului Centru
la

medical

de Bugetul local Idee de proiect

infrastructura permanentă înființat

medicală

2021 - 2027

Înființare

centru

/ Bugetul de

medical

de

Stat/ Fonduri

permanență

Europene
2

Îmbunătățirea accesului Cabinet
la

stomatologic Bugetul local Idee de proiect

infrastructura înființat

/

medicală
3

Îmbunătățirea
serviciilor sociale

Îmbunătățirea
serviciilor sociale

Fonduri

Înființare

cabinet

stomatologic

Europene
calității Centru de zi /permanent Bugetul
pentru

bătrâni

și

calității Centru

de

Idee de proiect

2021 - 2027

copii local/

defavorizați înființat

4

2021 - 2027

preparare

Înființare centru de zi
/permanent

pentru

Fonduri

bătrâni

Europene

defavorizați

şi Bugetul

Idee de proiect

2021 - 2027

și

copii

Înființare

distribuire a hranei pentru local/

/modernizare centre de

persoane în risc de sărăciei Fonduri

preparare şi distribuire

înființat

a

Europene

hranei

pentru

persoane în risc de
sărăciei
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5

Îmbunătățirea

calității

Bugetul

serviciilor sociale

Idee de proiect

2021 - 2027

Înființare

local/

/modernizare centre de

Fonduri

preparare şi distribuire

Europene

a

hranei

pentru

persoane în risc de
sărăciei
6

Creșterea

gradului

de Parteneriat între ONG și Bugetul

Idee de proiect

2021 - 2027

Autoritatea Publică Locală local/

cooperare
Consolidarea
public-private

relațiilor pentru

sanitare

unui

parteneriat între ONG
și Autoritatea Publică

rezolvarea Fonduri

prin problemelor

Inițierea

și Europene

Locală

pentru

parteneriate și susținerea sociale realizat

rezolvarea

activității ONG-urilor

problemelor sanitare și
sociale

7

Îmbunătățirea accesului

Bugetul

la

local/

dispensar

Fonduri

uman

infrastructura

medicală

Idee de proiect

2021 - 2027

Modernizare
medical

Europene
8

Îmbunătățirea accesului Numărul

de

sesiuni

de Bugetul

Idee de proiect

2021 - 2027

Organizare sesiuni de
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la

infrastructura informare

medicală

9

Îmbunătățirea

și

populației

educare
referitor

a local/

informare și educare a

la Fonduri

populației referitor la

adoptarea unui mod de viață Europene

adoptarea unui mod de

sănătos

viață sănătos

calității Numărul de copii consiliați

serviciilor sociale

Bugetul

Idee de proiect

2021 - 2027

Înființare cabinet de

local/

consiliere psihologică

Fonduri

pentru

Europene

abandonați/ lăsați în

copii

grija altor persoane
din cadrul/din afara
familiei
10

Îmbunătățirea

calității Cantină socială înființată

serviciilor sociale

Bugetul

Idee de proiect

2021 - 2027

Înființare

cantină

socială

local/
Fonduri
Europene

11

Îmbunătățirea
serviciilor sociale

calității Cabinet

de

asistență Bugetul

comunitară înființat
Gradul

de

dotare

local/
al Fonduri

Idee de proiect

2021 - 2027

Înființare

și

dotare

cabinet de asistență
comunitară
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cabinetului

de asistență Europene

comunitară

Infrastructură
Nr. crt

Obiective

Indicatori

specifice

performanță

de

Surse de finanțare

Stadiul

Termen

proiectului

estimativ

Descriere investiție
de

implementare
Obiectiv strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de
deplasare din comuna Agapia
1.

Creșterea
siguranței

de

deplasare

a

locuitorilor
2

Numărul de drumuri

Fonduri locale,

Idee

comunale modernizate

Fonduri guvernamentale

proiect

Numărul de drumuri

Împrumuturi

sătești modernizate

PNDR, Măsura 7

Numărul de kilometri

, Submăsura 7.2

Idee

de

PNDR – Masura 4

proiect

drumuri

exploatare
reabilitate

de

forestiră

PNDL

de

2021 - 2027

Modernizare drumuri
sătești și comunale

de

2021 - 2027

Reabilitare

și

modernizare drumuri
de

exploatare

forestieră
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3

Numărul de kilometri

Idee

de trotuare construite

proiect

de

2021 - 2027

Modernizare

și

construire trotuare în
zonele pietonale

4

Numărul de spații de

Idee

acces

proiect

în

instituții

publice

2021 - 2027

Amenajare spații de
acces

pentru

persoanele
deficiențe

de

în

publice

cu

persoanele

locomotorii

instituții
pentru
cu

deficiențe locomotorii

amenajate
5

Numărul

zonelor

amenajate

pentru

Idee

de

2021 - 2027

proiect

zone

pentru captarea apei

captarea apei potabile
6

Amenajare

potabile

Numărul de locuințe

Idee

racordate la rețeaua de

proiect

de

2021 - 2027

Extindere

și

modernizare rețea de

alimentare cu apă

alimentare cu apă în
toate satele comunei

7

Numărul de locuințe

Idee

racordate la rețeaua de

proiect

de

2021 - 2027

Extindere

și

modernizare rețea de
242

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027
Creșterea
nivelului
8

9

canalizare
de

civilizație rurală

toate

satele comunei
Stație

de

epurare

Idee

înființată

proiect

Numărul de locuințe

Idee

racordate la rețeaua de

proiect

distribuție

a

de

2021 - 2027

Program
conștientizare

Înființare

stație

de

rețea

de

epurare
de

2021 - 2027

Înființare

distribuție a gazelor

gazelor

naturale

naturale
10

în

canalizare

comuna

Agapia
de
a

Idee

de

2021 - 2027

Program

de

conștientizare

proiect

a

cetățenilor cu privire la

cetățenilor cu privire

necesitatea racordării la

la

rețeaua edilitară

racordării la rețeaua

necesitatea

edilitară
11

Acțiuni realizate pentru

Idee

îmbunătățirea

proiect

sistemului de colectare

de

2021 - 2027

Îmbunătățirea
sistemului de colectare
al deșeurilor

al deșeurilor
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12

Numărul de programe

Idee

de informare și educare

proiect

de

2021 - 2027

Program de informare
și educare a populației

a populației cu privire

cu

la necesitatea și modul

necesitatea și modul

de

de

gestionare

deșeurilor
solide

a

menajere

privire

gestionare

deșeurilor

post-utilizare

la

a

menajere

solide post-utilizare

organizate
13

Numărul de panouri

Idee

fotovoltaice montate

proiect

Km

de

iluminat

rețea

de

2021 - 2027

Extinderea

și

modernizare rețelei de

de

iluminat

public

cu

panouri fotovoltaice

public

modernizat
14

Km diguri construite

Idee
proiect

de

2021 - 2027

Regularizare
cursurilor de apă din
comuna

Agapia

și

îndiguiri
15

Numărul de panouri

Achiziționare

și
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fotovoltaice

instalate

instalare

pentru energia electrică

fotovoltaice

din

energia electrică din

intersecții, spații

pentru

intersecții, spații verzi

verzi
16

panouri

Numărul

de

parcări

amenajate

Idee

de

2021 - 2027

Amenajare spații de
parcare, în special în

proiect

apropierea instituțiilor
publice
17

Numărul de clădiri de

Idee

interes

proiect

public

de

2021 - 2027

reabilitate

Reabilitarea

unor

clădiri

de

public,

printre

sediul

interes
care

poliției,

dispensarul uman
20

Utilaj

multifuncțional

pentru

întreținerea

Idee

de

2021 - 2027

utilaj

multifuncțional pentru

proiect

drumurilor achiziționat
21

Achiziție

întreținerea drumurilor

Utilaj pentru situații de

Idee

urgență achiziționat

proiect

de

2021 - 2027

Achiziție utilaj pentru
situații de urgență
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22

Numărul şanţurilor de

Idee

scurgere și a trotuarelor

proiect

de

2021 - 2027

de

şanţurilor

scurgere

și

a

de-a lungul drumurilor

trotuarelor de-a lungul

aferente

drumurilor

comunei

Agapia
23

Refacerea

Km

aferente

comunei Agapia
de piste pentru

biciclete construiți

Idee
proiect

de

2021 - 2027

Dezvoltarea
transportului
nemotorizat,

prin

crearea de piste de
biciclete

Agricultura/Silvicultura
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Nr

Indicatori de performanță

Obiective specifice

Surse

de Stadiul

finanțare

. crt

Termen

proiectului

estimativ

Descriere
de investiție

implementare
Obiectivul strategic nr. 5- Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară
1.

Îmbunătăţirea

şi Oportunități de finanțare pentru Bugetul
reîmpădurirea

eficientizarea
comunicării

local/ Idee

suprafețelor Fonduri

cu identificate

finanțare

Îmbunătăţirea calităţii Numărul terenurilor stabilizate
mediului

3

prin

de

pentru

reîmpădurirea

în

suprafețelor

dezvoltarea
2

Promovarea
oportunităților

proiect

Europene:
Investiții

locuitorii comunei.

de 2021 - 2027

zonelor forestiere Idee
și ameli orarea proiect

de 2021-2027

Stabilizarea

unor

terenuri degradate;

stabilizarea terenurilor,

viabilității

stingerea

introducerea

în

pădurilor

alunecări de teren;

circuitul

şi

8.1

agricol

Împădurirea

reducerea riscurilor

silvic a unor terenuri

și

degradate.

suprafețe

unor

împădurite

geomorfologice

Îmbunătăţirea calităţii Suprafețe de terenuri împădurite

crearea

unor

Fonduri

de

privind producerea

Idee

de 2021-2027

hazarde

Impădurirea

unor
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mediului prin creşterea

guvernamentale

proiect

terenuri degradate

suprafeţelor împădurite
4

Creșterea

Numărul

de

programe

de

productivității

în calificare și perfecționare în

sectorul

și domeniile

agricol

zootehnic,

subzistență;

potențial

de 2021-2027

proiect

de

reducerea dezvoltare economică (turism,

populației ocupate în agroturism,
agricultura

cu

Idee

zootehnie,

de silvicultură, industrie, comerț)
organizate

Organizarea

unor

programe

de

calificare

și

perfecționare

în

domeniile

cu

potenția

de

dezvoltare
economică (turism,
agroturism,
zootehnie,
silvicultură,
industrie, comerț)

5

Numărul de structuri asociative

Idee

înființate

proiect

de 2021-2027

Sprijinirea
înființării
structurilor
asociative
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6

Numărul fermelor zootehnice

Idee

înființate

proiect

de 2021-2027

Sprijinirea
înființării fermelor
zootehnice

7

Centru de predare a produselor

Idee

din carne și lapte înființat

proiect

de 2021-2027

Înființare centru de
predare

a

produselor

din

carne și lapte –
domeniul zootehnie
8

9

Diversificarea
activităților

Puncte de colectare a laptelui

Idee

înființate

proiect

Numărul de abatoare înființate

Idee

agricole

de 2021-2027

Înființare puncte de
colectare a laptelui

de 2021-2027

proiect

generatoare de venit

Sprijinirea
înființării

de

abatoare

la

standarde europene
care să deservescă
și

localitățile

limitrofe
10

Numărul

de

ferme

de

Idee

de 2021-2027

Sprijinirea
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păsări/ovine/bovine înființate

înființării de ferme

proiect

de
păsări/ovine/bovine
11

Numărul

de

deschid

o

tineri

care

afacere

își

Idee

în

proiect

de 2021-2027

Sprijinirea

și

încurajarea tinerilor
în

agricultura/silvicultura/zootehnia

vederea

practicării
agriculturii,
silviculturii

și

zootehniei
12

Numărul de târguri organizate

Idee

pentru promovarea produselor

proiect

de 2021-2027

Organizarea
târguri

autohtone

de
pentru

promovarea
produselor
autohtone

13

Numărul de producători locali

Idee

care

proiect

participă

la

expoziții naționale

târguri

și

de 2021-2027

Sprijinirea
participării
producătorilor
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locali la târguri și
expoziții naționale
14

Creșterea gradului de Albii ecologizate

Idee

civilizație în mediul

proiect

de 2021-2027

Ecologizarea albiei
râurilor;

rural
15. Îmbunătăţirea calităţii

Suprafețe de culturi de specii

Idee

mediului prin creşterea silvice cu creștere rapidă pentru
suprafeţelor împădurite

de 2021-2027

proiect

Înființarea
culturi

valorificare energetică înființate

de

unor
specii

silvice cu creștere
rapidă

pentru

valorificare
energetică;

Industria /Economia
Nr. Obiective specifice

Indicatori de performanță

Surse

de Stadiul

Termen

Descriere
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finanțare

crt

proiectului

estimativ

de investiție

implementare
Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale
1

Creșterea
consum

gradului
al

de Piață

construită

în

zona Bugetul local / Idee

produselor centrală

Bugetul

locale

Stat/

de 2021 - 2027

Construirea unei
piețe acoperite în

de proiect

zona

Fonduri

Europene

centrală

pentru desfacerea
produselor locale

2

Practicarea unui comerţ Târgn pentru animale înființat

Bugetul local / Idee

civilizat într-o piaţă de

Bugetul

animale

Stat/

unde

este

facilitată cererea şi oferta
3

Dezvoltarea
locale

de 2021 - 2027

de proiect

Înființare

târg

pentru animale

Fonduri

Europene

economiei Numărul

întreprinderilor

înființate/modernizate
urmare

a

programelor
și/sau europene

ca

promovării
guvernamentale

Idee
proiect

de 2021 - 2027

Promovarea
programelor
guvernamentale
și/sau

europene

pentru stimularea
înființării

sau
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modernizării
întreprinderilor
4

Creșterea
consum

gradului
al

de Gradul

dotare

a

produselor infrastructurii de valorificare a

locale
Stimularea

de

Idee

de 2021 - 2027

proiect

și

dotarea

produselor locale

infrastructurii de
valorificare

economiei

a

produselor locale

locale
5

Dezvoltarea

Promovarea unei politici

Numărul

asociere

producători/alte

a

de

grupuri

de

forme

Idee

de 2021 - 2027

Încurajarea
înființării

proiect

și

întreprinzătorilor locali și

asociative cu scop economic

funcționării

atrași pentru dezvoltarea

înființate

administrative

unor activități economice

grupurilor

a
de

producători și a
altor

forme

asociative cu scop
economic
6

Creșterea
serviciilor

calității
pe

raza

Coafor/croitorie înființate

Idee
proiect

de 2021 - 2027

Înființare coafor,
croitorie,
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confecții textile

comunei;
7

Punct de informare a populației

Idee

cu

proiect

privire

la

legislația

de 2021 - 2027

europeană înființat

Punct

de

informare

a

populației

cu

privire

la

legislația
europeană

Turismul
Nr.

Indicatori de performanță

Obiective specifice

Surse

de

finanțare

crt

Stadiul

Termen

proiectul

estimativ

ui

de

Descriere investiție

implemen
tare

Obiectivul strategic nr. 8 – Teritoriu local atractiv pentru turism
1

Punerea

în

valoare

a

Acțiuni

pentru

promovarea

oBugete

Idee

de

2021

-

Promovarea turistică a
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patrimoniului turistic al
comunei

și

Agapia

a

turistică a comunei Agapia
realizate

patrimoniului natural
2.

Accesibilizare

Numărul

de

obiectivelor turistice din

indicatoare

comuna Agapia

accesibilizării instalate

în

panouri
vederea

localeBund
uri
localFondu
ri
guvername
ntale
Fonduri
private

proiect

Idee

2027

de

proiect

2021

comunei Agapia

-

Crearea unui centru civic
mai

atractiv

Centru civic amenajat

Fonduri
guvername
ntale

pentru

cetățeni și turiști
4.

Îmbunătățirea gradului de

Spațiu de agrement amenajat

atracție al teritoriului rural

la periferia comunei

POR – axa
prioritară 7

unor

panouri indicatoare în

2027

vederea accesibilizării
obiectivelor turistice

Fonduri
locale
3.

Realizarea

Execuție

2021

-

2027

Idee

de

proiect

2021

Amenajare

centru

civic

-

2027

Amenajare spațiu de
agrement la periferia
comunei

5.

Creșterea

atractivității

comunei Agapia
Punerea

în

valoare

a

Căi de acces modernizate spre

Idee

obiectivele

proiect

comună

turistice

din

de

2021
2027

-

Modernizare căi de
acces spre obiectivele
turistice din comună

obiectivelor turistice din
comuna

Agapia

și

a
255

Comuna Agapia, Județul Neamț
Strategia Locală de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027
patrimoniului natural
6

Creșterea

atractivității

Parcuri de recreere amenajate

Idee

comunei Agapia

proiect
Numărul

7

8

Creșterea

atractivității

comunei Agapia
Punerea

în

de

valoare

a

de

trasee

Idee

montane/tematice înființate

proiect

Obiective turistice restaurate

Idee

Trasee

proiect

turistice

tematice

2021

-

2027
de

2021

recreere
-

2027
de

2021

Agapia

și

Înființare

trasee

montane/tematice
-

Întreținere/ conservare
obiective turistice și

2027

marcare

marcate

de

turistice

obiectivelor turistice din
comuna

Amenajare parcuri de

a

trasee
tematice

Valorificarea/
conservarea

patrimoniului natural

arhitecturii populare
9

Dezvoltarea economică a

Numărul

de

afaceri

comunității locale

domeniul turistic înființate

în

Idee

de

proiect

2021

-

întreprinzătorilor

2027

privaţi în deschiderea

Creșterea calității vieții
Dezvoltarea

turistică

de afaceri în domeniul

a

turistic

Comunei Agapia
10

Promovarea

Sprijinirea

accesului

Acces gratuit la WI-FI în

Idee

de

2021

-

Acces gratuit la WI-FI
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gratuit la Wi-Fi în spații

centrul civic

proiect

în centrul civic din

2027

publice precum parcurile,

comuna Agapia

piețele și clădirile publice
11

Dezvoltarea
diversificarea

și

Infrastructură turistică creată în

Idee

produselor

zona Mănăstirilor Agapia și

proiect

2021

-

Crearea infrastructurii
în vederea promovării

2027

Văratec

turistice
Susținerea

de

turismului religios

economiei

locale
12

Dezvoltarea
diversificarea

și
produselor

Centru de informare turistică

Idee

înființat

proiect

de

2021

-

Înființare

centru

de

informare turistică

2027

turistice
Susținerea

economiei

locale
13

Dezvoltarea
diversificarea

și
produselor

Numărul

de

investitori

în

turism/agroturism identificați

Idee

de

proiect

2021

-

investitori

2027

turistice
Susținerea
locale

Identificare potențiali
în

turism/agroturism
economiei

Punct de informare și asistență

Idee

privind forndurile interne și

proiect

de

2021
2027

-

Înființare

punct

de

informare și asistență
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externe disponibile înființat

privind
interne

forndurile
și

externe

disponibile

Mediul înconjurător
Nr. Obiective specifice

Indicatori de performanță

Surse

de Stadiul

finanțare

crt

proiectului

Descriere investiție

Termen
estimativ

de

implementare
Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul
1.

Reducerea poluării

Numărul de pubele ecologice Bugetul

Creșterea calității vieții

achiziționate

Idee

local
Bugetul

de 2021 - 2027

/ proiect
de

Stat/
2

Îmbunătăţirea

calităţii Centru de colectare/

mediului prin creşterea procesare primară a deșeurilor
gradului

de

colectare plastice înființat

Achiziționarea

de

pubele

ecologice

pentru

instituții

publice

Fonduri

Idee

Europene

proiect

PNDR,

de 2021 - 2027

Înființarea unui
Centru de colectare/
procesare primară a

centralizată şi ecologică a

Masura

7,

deşeurilor.

Submasura

deșeurilor
plastice;
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Infrastructură locală de

3

7.2

colectare și depozitare

Idee

de 2021 - 2027

proiect

Crearea
infrastructurii locale

intermediară

de

a deșeurilor solide înființată

colectare și
depozitare
intermediară
a deșeurilor solide;

4

Reducerea poluării

Numărul surselor de poluare

Idee

Creșterea calității vieții

identificate

proiect

de 2021 - 2027

Identificarea
poluare surselor de

Măsuri de combatere a surselor

poluare și stadiul de

de poluare

afectare a mediului
înconjurător

5

Numărul de zone degradate

Reconstrucția

recostruite ecologic

ecologică a zonelor
degradate

Numărul

de

zone

verzi

Consolidarea

înființate pentru consolidarea

malurilor

malurilor și taluzurilor

taluzurilor

și
prin
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înființarea de zone
verzi

Admninistrația publică
Nr

Obiective specifice

Indicatori

de

performanță

. crt

Surse

de

finanțare

Stadiul

Termen

proiectului

estimativ

Descriere
de

investiție

implementare
Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității instituționale
1

Dezvoltarea

și

Sistem

de

încălzire

modernizarea infrastructurii

care utilizează energie

comunității;

regenerabilă instalat la
sediul

Fonduri locale,
Fonduri

Idee

de

2021 - 2027

proiect

sistemelor
încălzire

guvernamentale

primăriei

sediul

PO Capital
Numărul de angajați

Uman

Idee

cetățenilor

care au participat la

PO Dezvoltarea

proiect

gradului

mulțumire

al

privind

interacțiunea

cu

cursuri

de

la

primăriei

comunei Agapia

de

Creșterea

care

regenerabilă

Administrativă

2

de

utilizează energie
PO Capacitate

Agapia

Instalarea

de

2021 - 2027

Dezvoltarea
resurselor

umane

din

cadrul
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funcționarii publici

perfecționare

capacității

aparatului

de

administrative

specialitate

al

– axa 1

Unității

PNDR
Măsura
3

Extinderea

geografică

a

sistemului de înregistrare a

Număr

de

terenuri

intabulate

administrativ

–

teritoriale

19,

Submăsura

Idee

19.1, 19.2

proiect

de

2021 - 2027

Lucrări

de

cadastru și Carte

proprietăților în cadastru și

funciară

cartea

comuna Agapia

în

Funciară
4

Dezvoltarea

și

Gradul de dotare al

Idee

modernizarea infrastructurii

primăriei

proiect

comunității;

Agapia

comunei

de

2021 - 2027

Programe

de

dotare și întărire
instituțională

a

administrației
locale
5

Eficientizarea

gestionării

mijloacelor publice;

Numărul de imobile ce

Idee

aparțin

proiect

public

domeniului
și

privat

de

2021 - 2027

Intabularea
imobilelor

ce

aparțin domeniului
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public și privat în

intabulate

vederea

atestării

inventarului

prin

hotărâre

de

consiliu local
6

serviciilor

Adăpost

publice către necesitățile

animale

locuitorilor comunei;

înființat

animale

Numărul de animale

stăpân

Orientarea

fără

pentru

Idee

stăpân

proiect

de

2021 - 2027

Înființare
adăposturi pentru
fără

din adăpost
7

Reevaluarea sistemului de

Numărul de potențiali

Idee

servicii

investitori

proiect

publice

și

pentru

de

2021 - 2027

Identificarea
potențialilor

orientarea unor activități

dezvoltarea

investitori

și

către domeniul privat;

comunității identificați

construirea

de

parteneriate public
private

pentru

dezvoltarea
comunității
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8

Creșterea

nivelului

de

accesare

a

externe

nerambursabile

fondurilor

Numărul

de

clădiri

publice izolate termic

Idee

de

2021 - 2027

Creșterea
eficienței

proiect

energetice

în

clădirile publice

oportune pentru dezvoltarea
comunității;
9

Dezvoltarea

și

modernizarea infrastructurii
comunității;

Numărul de clădiri
publice în care s-au
instalat sisteme solare
de încălzire a apei

Idee
proiect

de

2021 - 2027

Sisteme solare de
încălzire a apei în
instituțiile publice
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Capitolul VI.
Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-2027
Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 7 de ani. Prioritizarea
proiectelor este în sarcina Consiliului Local și va ține cont de:
 Nevoile reale ale comunității locale
 Personalul responsabil de toate fazele pregătirii si implementării proiectului
(Studii de Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregatirea cererii de finanțare,
implementarea proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra comunității
locale)
 Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei și să
contribuie la obiectivul general al acesteia
 Resursele disponibile.
Educație
Obiectiv prioritar

Propuneri de proiecte

Îmbunătățirea accesului la infrastructura

Proiect 1

educațională

Reabilitarea,

modernizarea

și

dotarea

Școlii Gimnaziale Agapia și a structurilor
acesteia

Creșterea nivelului de civilizație rurală

Proiect 2

Înființare săli de sport în cadrul școlilor

Promovarea sportului în rândul copiilor

Proiect 3

Transport specializat pentru școlari și
preșcolari

Creșterea nivelului de civilizație rurală

Proiect 4

Înființare centru de zi pentru copii

Realizarea unui proces educațional optim

Proiect 5

Îmbunătățirea

dezvoltării armonioase a personalității

infrastructurii

pentru

educația non - formală

copiilor
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Îmbunătățirea

accesului

la

educație

Proiect 6

pentru adulții dezavantajați

Înființare

centru

comunitar

pentru

învăţare permanentă

Îmbunătăţirea condiţiilor de învățământ

Proiect 7

Înființare centru After-School

Promovarea sportului în rândul copiilor

Proiect 8

Înființare spații de joacă pentru copii

Dezvoltarea unui învățământ calitativ în

Proiect 9

Achiziționare tablete pentru copiii din

rural;

condițiile actualei pandemii;

familiile nevoiașe

Asigurarea accesului la educație tuturor

Proiect 10

Organizare campanii de informare și

copiilor de vârstă preșcolară și școlară

conștientizare cu privirea la riscurile

din comună, inclusiv celor din zonele

abandonului școlar

izolate;
Îmbunătățirea accesului la infrastructura

Proiect 11

Înființare grădiniță cu program prelungit

Proiect 12

Înființare sală de sport multifuncțională

Proiect 13

Înființare teren sport cu gazon sintetic și

educațională
Realizarea unui proces educațional optim
dezvoltării armonioase a personalității
copiilor
Promovarea sportului în rândul copiilor

nocturnă
Promovarea sportului în rândul copiilor

Proiect 14

Organizare de evenimente sportive
culturale la nivelul comunei

și

Realizarea unui proces educațional optim

Proiect 15

Organizare de programe privind formarea

dezvoltării armonioase a personalității

comportamentului și a deprinderilor față

copiilor

de mediu în grădinițe și școli

Reducerea abandonului școlar

Proiect 16

Dotarea

unităților

de

învățământ

cu

echipamente IT
Asigurarea necesarului de clase pentru
desfășurarea

optimă

a

activităților

Proiect 17

Amenajare spațiu de joacă grădinița
Agapia

școlare;
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Creșterea nivelului de civilizație rurală

Proiect 18

Înființarea unui program pentru acordarea
unei mese calde în școli și grădinițe

Creșterea nivelului de civilizație rurală

Proiect 19

Dotarea laboratoarelor de specialitate din
școli:

chimie,

fizică,

biologie

și

încălzire

care

informatică
Creșterea nivelului de civilizație rurală

Proiect 20

Înființare

sistem

de

utilizează energie regenerabilă la Școala
Gimnazială Agapia și sutructurile acesteia
Îmbunătățirea accesului la infrastructura

Proiect 21

Amenajare curti școli

Proiect 22

Modernizarea sistemelor de supraveghere

educațională
Creșterea nivelului de civilizație rurală

din școli;
Proiect 23

Organizarea

unor

programe

de

digitalizare APL privind alfabetizarea
digitală a populației adulte

Condiții de locuit
Obiectiv prioritar
Revitalizarea

Propuneri de proiecte

mediului

rural

prin Proiect 1

Reintroducerea în

circuitul rural

al

construcțiilor și terenurilor neutilizate

reducerea grad/ului de poluare
Regenerearea terenurilor dezafectate
Creșterea eficienței energetice în clădirile Proiect 2

Creșterea eficienței energetice în clădirile

rezidențiale, clădirile publice și sistemele

publice

de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari.
Creșterea
populației

nivelului

de

siguranță

al Proiect 3

Modernizarea sistemului de siguranță și
supraveghere video a traficului rutier și
pietonal, în special în zona unităților de
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învățământ
Crearea de locuințe pentru familiile tinere Proiect 4

Construire bloc ANL

Reducerea fenomenului de depopulare a Proiect 5

Efectuare

satului românesc.

parcelare terenuri în vederea acordării de

măsurători

topografice

și

locuri de casă pentru tineri căsătoriți
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a Proiect 6

Încurajarea și susținerea populației active

populaţiei comunei

neocupate în vederea participării la
cursuri de calificare/reconversie socială
susținute

de

furnizori

de

formare

profesională

Cultură, tradiție, artă
Obiectiv prioritar

Propuneri de proiecte

Diversificarea activităților recreaționale

Proiect 1

Înființare și dotare muzeu etnografic

Proiect 2

Realizare schimburi culturale și acțiuni

și culturale pentru populația rurală
Creșterea gradului de cooperare

de colaborare cu alte localități
Conservarea, protecția și valorificarea

Proiect 3

durabilă a patrimoniului cultural
Revitalizarea monumente istorice de pe

Punerea în valoare a patrimoniului
cultural imaterial local

Proiect 4

raza comunei Agapia

Reabilitare

monumente

culturale

(Biserica de lemn Sf. Ioan Bogoslov
Agapia)

Diversificarea activităților recreaționale
și culturale pentru populația rurală

Proiect 5

Înființare echipă de dansuri populare

Proiect 6

Organizarea unor târguri locale pentru
promovarea meșteșugarilor

tradiționali

și a produselor locale
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Sănătate și servicii sociale
Obiectiv prioritar

Propuneri de proiecte

Îmbunătățirea accesului la infrastructura Proiect 1
medicală

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale

Înființare centru medical de permanență

Proiect 2

Modernizare dispensar uman

Proiect 3

Înființare cabinet stomatologic

Proiect 4

Înființare centru de zi /permanent pentru

bătrâni și copii defavorizați
Proiect 5

Înființare

centre

de

preparare

şi

distribuire a hranei pentru persoane în risc de
sărăciei
Creșterea gradului de cooperare

Proiect 7

Înființare

parteneriat între ONG și

Consolidarea relațiilor public-private prin

Autoritatea

Publică

Locală

pentru

parteneriate și susținerea activității ONG-

rezolvarea problemelor sanitare și sociale

urilor

Îmbunătățirea accesului la infrastructura Proiect 8

Organizare

sesiuni

de

informare

și

medicală

educare a populației referitor la adoptarea
unui mod de viață sănătos

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale

Proiect 9

Înființare cabinent consiliere psihologică
pentru copii abandonați/ lăsați în grija
altor

persoane

din

cadrul/din

afara

familiei
Proiect 10

Înființare cantină socială

Proiect 11

Înființare cabinet de asistență comunitară

Proiect 12

Dezvoltarea unui sistem de îngrijiri
sociale la domiciliu
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Infrastructură fizică
Obiectiv prioritar

Propuneri de proiecte

Creșterea siguranței de deplasare a

Proiect 1

Modernizare drumuri sătești și comunale;

locuitorilor

Proiect 2

Reabilitare și modernizare drumuri de
exploatare forestieră

Proiect 3

Modernizare și construire trotuare în
zonele pietonale

Proiect 4

Inființare/modernizare locuri de parcare
în apropierea instituțiilor publice

Creșterea nivelului de civilizație rurală

Proiect 5

Amenajare spații de acces în instituții
publice pentru persoanele cu deficiențe
locomotorii

Proiect 6

Amenajare zone pentru captarea apei
potabile

Proiect 7

Extindere

și

alimentare

cu

modernizare
apă

în

toate

rețea
satele

comunei
Proiect 8

Extindere și modernizare rețea canalizare
în toate satele comunei

Proiect 9

Înființare stație epurare

Proiect 10

Înființare rețea de distribuție a gazelor
naturale în comuna Agapia

Proiect 11

Program de conștientizare a cetățenilor
cu privire la necesitatea racordării la
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rețeaua edilitară
Proiect 12

Îmbunătățirea sistemului de colectare al
deșeurilor

Proiect 13

Program de informare și educare a
populației cu privire la necesitatea și
modul

de

gestionare

a

deșeurilor

menajere solide post-utilizare
Proiect 14

Extinderea și modernizare rețelei de
iluminat public cu panouri fotovoltaice

Proiect 15

Regularizare

cursurilor

de

apă

din

comuna Agapia și îndiguiri
Proiect 16

Achiziționare

și

instalare

panouri

fotovoltaice pentru energia electrică din
intersecții, spații verzi
Proiect 17

Amenajare spații de parcare, în special în
apropierea instituțiilor publice

Proiect 18

Reabilitarea unor clădiri de interes
public,

printre

care

sediul

poliției,

dispensarul uman
Proiect 19

Achiziție utilaj multifuncțional pentru
întreținerea drumurilor

Proiect 20

Achiziție utilaj pentru situații de urgență

Proiect 21

Refacerea şanţurilor de scurgere și a
trotuarelor

de-a

lungul

drumurilor

aferente comunei Agapia
Creșterea atractabilității zonei montane
prin promovarea cicloturismului;

Proiect 23

Dezvoltarea transportului nemotorizat,
prin crearea de piste de biciclete

Promovarea transportului nemotorizat
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Agricultură/Silvicultură
Obiectiv prioritar
Îmbunătăţirea

Propuneri de proiecte
şi

eficientizarea

Proiect 1

comunicării cu locuitorii comunei.
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin

Promovarea oportunităților de finanțare
pentru reîmpădurirea suprafețelor

Proiect 2

Stabilizarea unor terenuri degradate;

stabilizarea terenurilor, introducerea în

stingerea

circuitul agricol şi silvic a unor terenuri

reducerea riscurilor privind producerea

degradate.

unor hazarde geomorfologice

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin

unor

alunecări

de

teren;

Proiect 3

Împădurirea unor terenuri degradate

Proiect 4

Organizarea unor programe de calificare

creşterea suprafeţelor împădurite
Creșterea

productivității

în

sectorul

agricol și zootehnic, reducerea populației

și perfecționare în domeniile cu potențial

ocupate în agricultura de subzistență;

de

dezvoltare

agroturism,

economică

zootehnie,

(turism,

silvicultură,

industrie, comerț)
Diversificarea activităților agricole

Proiect 5

generatoare de venit;
Diversificarea

Sprijinirea

înființării

structurilor

asociative

activităților

agricole

Proiect 6

Sprijinirea înființării fermelor zootehnice

sectorul

Proiect 7

Înființare centru de predare a produselor

generatoare de venit;
Creșterea

productivității

în

agricol și zootehnic, reducerea populației

din carne și lapte – domeniul zootehnie

ocupate în agricultura de subzistență;
Diversificarea

activităților

agricole

generatoare de venit;
Creșterea

productivității

în

sectorul

Proiect 8

Înființare puncte de colectare a laptelui
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agricol și zootehnic, reducerea populației
ocupate în agricultura de subzistență;
Creșterea

productivității

în

sectorul

Proiect 9

Sprijinirea înființării

de abatoare la

agricol și zootehnic, reducerea populației

standarde europene care să deservescă și

ocupate în agricultura de subzistență;

localitățile limitrofe

Diversificarea

activităților

agricole

Proiect 10

înființării

de

ferme

de

păsări/ovine/bovine

generatoare de venit;
Diversificarea

Sprijinirea

activităților

agricole

Proiect 11

generatoare de venit;

Sprijinirea și încurajarea tinerilor în
vederea

agriculturii,

practicării

silviculturii și zootehniei
Diversificarea

activităților

agricole

Proiect 12

generatoare de venit;
Diversificarea

Organizarea

de

târguri

pentru

promovarea produselor autohtone

activităților

agricole

Proiect 13

Sprijinirea

participării

producătorilor

locali la târguri și expoziții naționale

generatoare de venit;
Creșterea nivelului de civilizație rurală

Proiect 14

Ecologizarea albiei râurilor;
Organizarea unor campanii de educație
ecologică pentru populație

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin

Proiect 15

creşterea suprafeţelor împădurite

Înființarea unor culturi de specii silvice
cu creștere rapidă pentru valorificare
energetică;

Industrie/Economie/Servicii
Obiectiv prioritar
Creșterea

gradului

Propuneri de proiecte
de

consum

al Proiect 1

produselor locale

Construirea unei piețe acoperite în zona
centrală pentru desfacerea produselor
locale

Practicarea unui comerţ civilizat într-o Proiect 2

Înființare târg pentru animale

piaţă de animale unde este facilitată

Amenajare

spații

pentru

sacrificarea
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cererea şi ofertă.

animalelor

Dezvoltarea economiei locale

Proiect 3

Promovarea programelor guvernamentale
și/sau

europene

înființării

pentru

sau

stimularea
modernizării

întreprinderilor;
Crearea unei platforme sociale în scopul
sprijinirii economiei comunei
Creșterea

gradului

de

consum

al Proiect 4

produselor locale

Dezvoltarea și dotarea infrastructurii de
valorificare a produselor locale

Stimularea economiei locale
Promovarea unei politici de asociere a

Proiect 5

Încurajarea

înființării

și

funcționării

întreprinzătorilor locali și atrași pentru

administrative a grupurilor de producători

dezvoltarea unor activități economice;

și a altor forme asociative cu scop
economic

Creșterea calității serviciilor pe raza

Proiect 6

comunei;

Înființare

coafor,

croitorie,

confecții

textile

Creșterea calității serviciilor pe raza

Proiect 7

Punct de informare a populației cu privire
la legislația europeană

comunei;

Turismul
Obiectiv prioritar

Propuneri de proiecte

Punerea în valoare a patrimoniului

Proiect 1

turistic al

comunei Agapia și a

Promovarea turistică a comunei Agapia
Promovarea tradițiilor locale

patrimoniului natural
Accesibilizare obiectivelor turistice din
comuna Agapia

Proiect 2

Realizarea unor panouri indicatoare în
vederea

accesibilizării

obiectivelor
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turistice locale
Crearea unui centru civic mai atractiv

Proiect 3

Amenajare centru civic

Proiect 4

Amenajare

pentru cetățeni și turiști

Îmbunătățirea gradului de atracție al
teritoriului rural

spațiu

de

agrement

la

periferia comunei

Creșterea atractivității comunei Agapia

Proiect 5

Modernizare

căi

de

acces

spre

obiectivele turistice din comună

Punerea în valoare a obiectivelor turistice
din comuna Agapia și a patrimoniului
natural
Creșterea atractivității comunei Agapia

Proiect 6

Amenajare parcuri de recreere

Creșterea atractivității comunei Agapia

Proiect 7

Înființare trasee montane /tematice

Proiect 8

Întreținere/ conservare obiective turistice

Punerea

în

valoare

a

obiectivelor

turistice din comuna Agapia și a
patrimoniului natural
Dezvoltarea economică a comunității

și marcare de trasee turistice tematice

locale
Creșterea calității vieții

Proiect 9

Dezvoltarea turistică a Comunei Agapia

Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în
deschiderea de afaceri în domeniul
turistic/ înființare pensiuni

Promovarea accesului gratuit la Wi-Fi în

Proiect 10

spații publice precum parcurile, piețele

Acces gratuit la WI-FI în centrul civic
din comuna Agapia

și clădirile publice
Dezvoltarea și diversificarea produselor
turistice

Proiect 11

Crearea

infrastructurii

în

vederea

promovării turismului religios

Susținerea economiei locale
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Accesibilizare obiectivelor turistice din

Proiect 12

Înființare centru de informare turistică

Proiect 13

Amenajare

comuna Agapia
Dezvoltarea și diversificarea produselo r
turistice

locuri

de

parcare

în

apropierea obiectivelor turistice

Susținerea economiei locale
Punerea în valoare a patrimoniului

Proiect 14

Realizare trasee turistice pentru echitație

Proiect 15

Angrenarea

comunei Agapia și a

turistic al

patrimoniului natural
Accesibilizare obiectivelor turistice din

locuitorilor

în

circuitul

turistic (integrarea producătorilor locali

comuna Agapia

de legume, meșteșugarilor și artizanilor)
Crearea unui centru civic mai atractiv

Proiect 16

pentru cetățeni și turiști

Identificare

potențiali

investitori

în

turism/agroturism

Mediul înconjurător
Obiectiv prioritar
Îmbunătăţirea
creşterea

calităţii

gradului

Propuneri de proiecte
mediului
de

prin Proiect 1

colectare

centralizată şi ecologică a deşeurilor.

Achiziționarea

de

pubele

ecologice

pentru instituții publice
Proiect 2

Înființarea unui Centru de colectare/
procesare primară a deșeurilor
plastice;

Proiect 3

Crearea infrastructurii locale de
colectare și depozitare intermediară
a deșeurilor solide;

Reducerea poluării
Creșterea calității vieții

Proiect 4

Identificarea poluare surselor de poluare
și

stadiul

de

afectare

a

mediului

înconjurător
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Proiect 5

Reconstrucția

ecologică

a

zonelor

degradate
Proiect 6

Consolidarea malurilor și taluzurilor prin
înființarea de zone verzi

Proiect 7

Înființare platformă de depozitare/stocare
deșeuri solide (gunoi de grajd)

Proiect 8

Organizarea unor campanii de educație
ecologică pentru populație

Administrație publică
Obiectiv prioritar
Dezvoltarea

Propuneri de proiecte
și

modernizarea

Proiect 1

infrastructurii comunității;

Înființare

sistem

de

încălzire

care

utilizează energie regenerabilă la sediul
primăriei Agapia

Creșterea gradului de mulțumire al
cetățenilor

privind

interacțiunea

Proiect 2

cu

Dezvoltarea resurselor umane din cadrul
aparatului de specialitate al Unității

funcționarii publici

administrativ teritoriale

Extinderea geografică a sistemului de

Proiect 3

înregistrare a proprietăților în cadastru și

Lucrări de cadastru și Carte funciară în
comuna Agapia

CarteFunciară
Dezvoltarea

și

modernizarea

Proiect 4

infrastructurii comunității;
Eficientizarea

Programe

de

dotare

și

întărire

instituțională a administrației locale

gestionării

mijloacelor

Proiect 5

publice;

Dotare sediu primărie cu echipamente IT
performante

Proiect 6

Creare platformă integrată TIC pentru
dezvoltarea comunei Agapia

Orientarea

serviciilor

publice

către

Proiect 7

Intabularea

imobilelor

ce

aparțin

domeniului public și privat în vederea
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necesitățile locuitorilor comunei;

atestării inventarului prin hotărâre de
consiliu local

Reevaluarea

sistemului

de

servicii

Proiect 8

publice și orientarea unor activități către

Înființare adăposturi pentru animale fără
stăpân

domeniul privat;
Creșterea

nivelului

fondurilor

externe

de

accesare

a

Proiect 9

nerambursabile

construirea de parteneriate public private

oportune pentru dezvoltarea comunității;
Dezvoltarea

și

modernizarea

Identificarea potențialilor investitori și
pentru dezvoltarea comunității

Proiect 10

infrastructurii comunității;

Creșterea eficienței energetice în clădirile
publice

Proiect 11

Sisteme solare de încălzire a apei în
instituțiile publice

Reevaluarea

sistemului

de

servicii

Proiect 12

Elaborarea de propuneri de proiecte

publice și orientarea unor activități către

pentru finanțări din fondurile destinate

domeniul privat;

modernizării administrației locale
Proiect 12

Stabilirea unor

criterii

de evaluare

periodică a angajaților primăriei
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Capitolul VII.
Coordonare, implementare, monitorizare și evaluare
Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul
comunei (întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor
identificate în raport cu obiectivele sectoriale și strategice, precum și cu dezvoltarea
teritorială, impactul estimat al proiectelor) s-a realizat în vederea identificării celor
mai bune soluții pentru atingerea obiectivelor și priorităților locale propuse.
Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu caracter normativ și
prospectiv care cuprinde o analiză reală a comunei atât din punct de vedere al
situației existente cât și din punct de vedere al oportunităților de dezvoltare.
Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru Comuna Agapia trebuie
urmată de acțiuni concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și de monitorizarea
implementării.
Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental
de capacitatea administrației locale, de a atrage fondurile necesare pentru a finanța
acțiunile selectate și de a gestiona fondurile de la bugetul local.
Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor,
de capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în parteneriat pentru
atingerea scopurilor strategice.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care
necesită un management și control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un
proces unitar de implementare și evaluare a rezultatelor obținute.
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În vedere implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge
următorii pași:
Coordonarea
strategiei

Implementarea
strategiei

• realizarea
acțiunilor
concrete

Monitorizarea
strategiei

Evaluarea
Implementării

Analiza
impactului

7.1 Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare EconomicoSocială Durabilăva fi asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei Agapia,
prin intermediul structurilor existente.
Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează:


Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea

Strategiei;


Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în

implementarea Strategiei;


Asigurarea

resurselor

tehnice

și

administrative

necesare

bunei

implementări a Strategiei;


Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de

activitățile care conduc la implementarea Strategiei;
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Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei,

inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementarii acțiunilor
asumate;


Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat a

obiectivelor, direcțiilor și acțiunilor de dezvoltare;


Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei și stabilirea

eventualelor revizuiri periodice;


Raportarea activităților de implementare și de revizuire periodică.

7.2 Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex
care, pe lângă oferirea unor direcții de dezvoltare în cadrul documentului strategic,
presupune și o implementare eficientă a măsurilor și actiunilor propuse.
Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea
următoarelor etape:


Prezentarea în ședință publică a Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială Durabilă a comunei Agapia, pentru perioada 2021 - 2027, în vederea avizării
Consiliului Local. Astfel documentul devine oficial, iar prioritățile prevăzute de
acesta vor deveni prioritățile comunității locale.


Strategia de dezvoltare va fi adusă la cunoștință tuturor instituțiilor publice,

organizațiilor și a reprezentanților mediului de afaceri local.


Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de

instrumente de implementare care să faciliteze atingerea viziunii și obiectivelor de
dezvoltare ale Strategiei.


Planul de acțiuni este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și

proiectelor propuse de prezenta Strategie.
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Dezvoltarea socio-economică a comunei presupune implicarea și

colaborarea tuturor componentelor sferei sociale și economice locale, fie că e vorba
de instituții ale statului, fie că vorbim de unittăți economice sau chiar de locuitorii
comunei.


Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care să-și

aducă contribuția la implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru
nu numai pentru Consiliul Local ci și pentru entitățile cuprinse în parteneriat.
Atributiile și responsabilitățile partenerului referitor la implementarea activităților
prevăzute vor fi stabilite cu precizie încă de la inceputul colaborării. Asumarea
responsabilităților de implementare, de către Consiliul local Agapia.
7.3 Monitorizarea și evaluarea implementării
Monitorizarea și evaluarea sunt procese corelate și interdependente.
Monitorizarea este procesul de colectare periodică și analiză a informației cu
scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitați, asigurând
transparența în luarea deciziei și furnizând o bază pentru viitoarele acțiuni de
evaluare. În elaborarea evaluărilor este necesară utilizarea informațiilor relevante
colectate în urma activității de monitorizare.
Monitorizarea implementării strategiei este în principiu o practică formală putin
cunoscută și asumată în mediul instituțional public. Aceasta presupune resurse
considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare și raportare) și o pregătire
specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potențialele surse
de colectare/ producere a acestora).
Monitorizarea implementării strategiei are ca scop realizarea obiectivelor
stabilite în contextul acțiunilor propuse, a resurselor umane, materiale și financiare
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alocate, respectarea graficelor de timp, a parteneriatelor incheiate, managementul
riscurilor, etc.
Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al riscurilor
care pot apărea pe parcursul implementării, fie că vorbim de situații de criză sau
situații de forță majoră, reacții negative sau neașteptate din partea participanților la
strategie sau proiect, etc.. Monitorizarea implementării trebuie să includă un plan de
revizuire bine pus la punct, prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale
solutii de remediere care să restabileasca cursul inițial de implementare a Strategiei
și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.
Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei și pentru a-i putea analiza
performanța în raport cu scopurile stabilite se va utiliza următorul set de indicatori
(prezentați în capitolul anterior):


Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de

planificare, de a respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile
pentru atingerea obiectivelor;


Indicatori de performanță care vor ajuta la evaluarea impactului real al

Strategiei la nivel economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea
măsura atingerea rezultatelor implementării.
Strategia va fi monitorizată și prin intermediul unor rapoarte semestriale/anuale
întocmite de către compartimentul responsabil din cadrul primariei.
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:


rapoartelor de monitorizare;



raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți;



organizarea de întâlniri anuale, la care va participa personalul,partenerii,

reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, unde vor fi comunicate și evaluate
rezultatele implementării Planului de Acțiune.
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Pentru a facilita monitorizarea implementării strategiei propuse, a fost elaborat
un set de măsuri de evaluare a strategiei de dezvoltare şi de revizuire periodică, care
au în vedere:


aplicarea prevederilor HG nr.1076/2005 privind stabilirea procedurii de

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;


finalizarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi adoptarea ei prin hotărâre a

Consiliului Local.


analize periodice realizate în Consiliul Local şi de către primarul comunei.

F Evaluarea se va efectua în trei etape:
1.

Evaluarea inițială (înaintea începerii acțiunii) prin care se evaluează

impactul potențial al acțiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un element
important de decizie asupra oportunității proiectului/actiunii.
2.

Evaluarea intermediară a acțiunii care se efectuează la jumătatea perioadei

de implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultele intermediare.
3.

Evaluarea finală (după finalizarea proiectului), prin care se va analiza dacă

au fost atinse rezultele prevăzute de proiect.
Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va
conține situația indicatorilor de evaluare. În funcție de aceste rapoarte, se vor lua
deciziile privind eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei.
Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor
schimbări socio-economice sau administrative majore să se efectueze revizuiri ale
strategiei.
7.4 Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacității de a
răspunde problemelor comunei. Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se
va asigura consultarea și implicarea continuă a comunității locale în planurile și
prioritățile de dezvoltare viitoare.
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