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PREFAȚĂ 

 

Strategia de dezvoltare face posibilă coordonarea activă a proceselor de 

dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a 

schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un 

mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai 

importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală. În esenţă, acest tip de strategie 

clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează 

efortul de dezvoltare al comunităţii. 

Scopul acestei Strategii de Dezvoltare Locală este de a oferi unele orientări de 

bază pentru procesul de transformare și evoluție a comunității rurale. În esența sa, 

Strategia de Dezvoltare Locală determină direcția / direcţiile, obiectivele, prioritățile, 

instrumentele și inițiativele, precum şi programările politice de dezvoltare locală în 

vederea susținerii necesităţilor dezvoltării regionale. 

Orientată spre un teritoriu specific al unei regiuni individuale, Strategia de 

Dezvoltare Locală și planul său de implementare cuprind proiecte care sunt relevante 

comunei Săvinești, potențialului, necesităţilor și provocărilor acestei comunități. 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural este indispensabil 

legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Zonele 

rurale trebuie să asigure furnizarea unor condiții de viață adecvate și servicii sociale 

necesare comunității.  
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INTRODUCERE 
 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 

A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 

2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil 

al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă 

documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 și implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 

Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, 

social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, 

optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un 

mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.  

Documentarea și fundamentarea strategiei s-au realizat pe baza rapoartelor 

primite de la ministere și alte instituții centrale, elaborate în acest scop, materialelor de 

sinteză elaborate sub egida Academiei Române și altor foruri științifice și academice, 

datelor accesibile ale instituțiilor europene și ale ONU, sugestiilor și recomandărilor 

consemnate în urma consultărilor publice cu mediul de afaceri, mediul universitar, 

institute naționale de cercetare-dezvoltare, ONG-uri și exponenții reprezentativi ai 

societății civile, precum și a contribuțiilor unor experți individuali. 
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Obiectivele pentru dezvoltare durabilă 

 
1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context 

Obiective: 

 Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile 

sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile, 

 Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin 

integrarea tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat 

care să țină cont de mobilitatea socială și monitorizarea anuală efectivă a 

rezultatelor pe baza acestor indicatori, 

 Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în 

risc de excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență 

social. 

Ținte 2030: 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii, 

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 

relativă,  

 Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, 

accidente industriale sau evenimente climatice extreme. 
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2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției şi promovarea unei agriculturi sustenabile 

Obiective: 

 Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente 

sănătoase,  

 Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 

Irigații din România,  

 Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică 

ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, 

creșterea efectivelor la rasele valoroase de suine, taurine și bivoli, sectorul 

avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, 

inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar,  

 Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate 

tradițional / atestate ca rețete consacrate,  

 Susținerea și atragerea tinerilor fermieri,  

 Creșterea numărului de fermieri activi înregistrați în sistemul de agricultură 

ecologică și creșterea suprafeței agricole certificate ecologic,  

 Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe 

scheme de calitate naționale și europene,  

 Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării 

solului.  

Ținte 2030: 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul 

înregistrat în anul 2014,  

 Finalizarea cadastrului agricol,  

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018,  
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 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate 

și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite,  

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone,  

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole,  

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare 

a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană, 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu 

caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geografică. 
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3. Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la 

orice vârstă 

Obiective: 

 Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos,  

 Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă 

durată pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități,  

 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media 

standardelor UE, cu accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în 

medicină,  

 Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a 

medicamentelor, dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din 

România, pentru creșterea accesului populației la tehnologii de diagnostic și 

tratament cât mai noi și performante,  

 Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin implementarea 

serviciilor de sănătate, dezvoltarea operațiunilor de screening și diagnosticare 

precoce pentru boli netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite 

forme de cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare și respiratorii), screening pre-

concepțional, prenatal și neonatal și screening pentru boli infecțioase, inclusiv 

cele cu transmisie sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, tuberculoză),  

 Dezvoltarea legislației în domeniul sănătăți psihice (mintale),  

 Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului și 

comercializării suplimentelor alimentare. 

Ținte 2030: 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere 

pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri,  

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea 

documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a 
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facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la 

servicii medicale de calitate și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor,  

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului 

la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar 

grupurile vulnerabile și defavorizate, 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze 

sub media UE, 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS 

pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare 

între autorități, medici, pacienți, reprezentanți ai companiilor în domeniu, 

precum și alți factori interesați,  

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui 

mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor,  

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile,  

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile 

prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale,  

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice,  

 Reducerea consumului de substanțe nocive. 
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4. Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți 

Obiective: 

 Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin 

îmbunătăţirea confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, 

implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului normativ pentru 

serviciile de educaţie timpurie,  

 Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul 

de educație prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în 

învățământul profesional și tehnologic și organizarea de concursuri 

antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de 

învățământ, încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu 

mediul de afaceri pe plan local și extinderea societăților antreprenoriale 

studențești și încurajarea conlucrării acestora cu agenții economici pe bază de 

contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități și reprezentanții 

mediului antreprenorial,  

 Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale 

conform standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația 

timpurie ante-preșcolară la studiile post-doctorale și învățarea pe tot parcursul 

vieții pentru dobândirea de cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii și 

asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau 

capacități psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare 

astfel încât să sprijine mai mult școlile dezavantajate, 

 Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare 

continuă și stimularea participării la asemenea programe, înființarea centrelor 

comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale și participarea 

companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe, 
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 Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și 

extra-curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, 

cultural-artistică, științifică, ecologică și educația prin sport. 

Ținte 2030: 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional,  

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie 

oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri 

precum creșterea ponderii de materii opționale,  

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 

necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru 

dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de 

gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității 

culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă,  

 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor 

şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, 

despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile 

multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 

„celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 

violenţă în școli,  

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de 

predare-învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității 

actului educațional,  

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special 

amenajate și dotate, pregătirea personalului didactic bine calificat, elaborarea 

de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de 

parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri,  
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 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea 

continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele 

formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de media 

performanțelor din statele membre ale UE,  

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către 

autoritățile locale, continuarea participării companiilor în sprijinirea înrolării 

angajaților în asemenea programe,  

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 

relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea 

de locuri de muncă decente și antreprenoriatul,  

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor,  

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și 

specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea 

unei societăți durabile. 
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5. Realizarea egalității de gen şi întărirea rolului femeilor şi al fetelor în 

societate 

Obiective: 

 Organizarea de campanii de informare privind partajarea echitabilă a 

responsabilităților în cadrul familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante 

și concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală,  

 Reglementarea funcției de expert în egalitate de șanse între femei și bărbați și a 

posibilității desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și 

autoritățile publice,  

 Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de 

violență domestică,  

 Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea 

stereotipurilor de gen în rândul tinerilor.  

Ținte 2030: 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe,  

 Eliminarea formelor de violență împotriva femeilor, în sferele publice și private, 

inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare,  

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la 

ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața 

politică, economică și publică. 
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6. Asigurarea disponibilității şi gestionării durabile a apei  

Obiective: 

 Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de 

ape minerale pentru consum, precum și în scopuri terapeutice,  

 Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației 

pentru menținerea în parametrii bio-chimici acceptați,  

 Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale 

orașelor.  

Ținte 2030: 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole și extinderea reutilizării raționale a apelor tratate, 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 

asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, 

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la 

rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%,   

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și 

marginalizate,  

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 

deșeurilor reducând proporția apelor uzate netratate,  

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile 

pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile. 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

17 
 

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un 

mod sigur, durabil şi modern 

Obiective: 

 Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale 

în domeniul petrolului și gazelor, monitorizarea contractelor negociate și 

asigurarea transparenței procedurilor, întărirea puterii de decizie și 

independenței autorităților de reglementare și control  

 Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor 

energetice la nivel național și regional în vederea realizării unei rețele 

complementare și interactive de servicii (contorizare și rețele inteligente) și 

reducerii costurilor suportate de consumator,  

 Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, 

diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și 

eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile 

de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon,  

 Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor,  

 Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară. 

Ținte 2030: 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze 

naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și 

comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile,  

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de 

producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale,  

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de 

degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu 

minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a 

schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile,  
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 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu 

conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), 

inclusiv combustibili alternativi,  

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul 

eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor,  

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, 

industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru 

instalații și aparatură. 
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8. Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisă tuturor şi 

durabilă, a ocupării depline şi productive a forței de muncă şi 

asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

Obiective: 

 Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici 

monetare prudente şi măsuri de sprijinire a productivității și competitivității 

economiei românești,  

 Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în 

rândul tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor,  

 Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în 

corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social 

vulnerabile ale populației,  

 Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă 

/ teleworking  (munca de la distanță), asigurarea de facilități și servicii de sprijin 

pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere,  

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea 

turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri 

considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele 

turistice, profesionalizarea personalului și valorificare înțeleaptă a tradițiilor 

culturale și specificului national,  

 Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, 

inclusiv a parteneriatelor public-privat. 

Ținte 2030: 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE 

pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările 

europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și 

îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației,  
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 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, 

creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare,  

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu 

valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă,  

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii 

României ca destinație turistică,  

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a 

extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți. 
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9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile şi încurajarea inovației 

Obiective: 

 Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii 

drumurilor județene și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 

39,4% în 2016),  

 Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe 

ca și a eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe 

sectoarele de înaltă și medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită 

și care înglobează realizările de ultimă ora ale cercetării și dezvoltării 

tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare,  

 Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea 

unei distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării 

aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră, cu accent pe 

domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de creștere,  

 Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din 

bugetul de stat, cât și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de 

parteneriate în acest sector. 

Ținte 2030: 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 

puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini 

dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și 

echitabil pentru toți,  

 Îmbunătățirea siguranței rutiere,  

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în 

utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale 
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curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile 

respective ale acestora,  

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se 

situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele 

eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor 

piețe stabile și în creștere,  

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 

sectoarelor industriale și încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a 

numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice 

și private pentru cercetare și dezvoltare,  

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare,  

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii 

financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice 

și piețe externe. 
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10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor şi între țări 

Obiective: 

 Asigurarea creșterii constante a veniturilor mici, alocațiilor pentru copii, tineri, 

vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte 

grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu pe 

economie,  

 Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe 

lângă cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la 

internet pentru munca de la distanță,  

 Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și 

credibilității sectorului bancar,  

 Promovarea fermă a aplicării legislației existente în materie de incluziune 

socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv persoanele aparținând 

minorităților etnice, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale.  

Ținte 2030: 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în 

scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate,  

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din 

punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile,  

 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor 

neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. 
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11. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente şi durabile 

Obiective: 

 Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile 

la 80% pentru construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac 

obiectul subvențiilor acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, ca element de bază al planificării spațiale și amenajării teritoriului,  

 Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare 

pentru avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de 

reabilitare prin precizarea responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în 

domeniu în caz de calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de teren) sau 

accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc), 

 Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și 

limitarea efectelor previzibile ale schimbărilor climatice,  

 Îmbunătățirea calității aerului,  

 Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul 

calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a 

aerului,  

 Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea 

patrimoniului cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale și 

încurajarea dezvoltării în continuare a agroturismului,  

 Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea 

dezvoltării acelor funcții și echipamente care pot asigura creșterea 

competitivității orașelor la nivel european și internațional. 
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Ținte 2030: 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii,  

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și 

alunecările de teren, întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel 

funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea 

impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor 

de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului 

legislativ,  

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport 

public,  

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială 

și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național  

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic,  

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane 

și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului, 

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului,  

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvare a patrimoniului cultural și 

natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural.  
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12. Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile 

Obiective: 

 Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității 

utilizării resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în 

toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii 

la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei circulare,  

 Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție - transport – 

procesare – comercializare - consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea 

finală a deșeurilor,  

 Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin 

campanii de informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea 

acestor bune practici în programele educaționale școlare și extrașcolare,  

 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să 

adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în 

ciclul de raportare,  

 Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de 

mediu, prin campanii de informare și conștientizare privind avantajele obținerii 

etichetei UE ecologice pentru produse și servicii, precum și a obținerii 

înregistrării în EMAS de către organizațiile publice sau private,  

 Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi,  

 Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor 

de consum și de producție durabilă la nivel național, regional și local,  

 Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor,  

 Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a 

atitudinii companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile. 
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Ținte 2030: 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs,  

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu 

amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul 

lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare,  

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% 

până în 2030,  

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 

plastice 50%, lemn 25%, metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie 

și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%, lemn 30%, metale 

feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%),  

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor 

biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025,  

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru 

toate ambalajele până în 2024, 

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 

prioritățile naționale și politicile europene. 
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13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi 

a impactului lor 

Obiective: 

 Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și 

politicile de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială,  

 Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al 

instituțiilor statului, cât și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă.  

Ținte 2030: 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate 

de climă și dezastre naturale,  

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme,  

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale 

privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și 

alerta timpurie,  

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie 

„verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon și pentru integrarea măsurilor de 

adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale 

şi de mediu, în conformitate cu politicile UE. 
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14. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

Obiective: 

 Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea 

stării ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului negativ asupra 

ecosistemelor marine la vărsarea în Marea Neagră,  

 Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a 

activităților de pescuit,  

 Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor 

protejate și a resurselor acvatice vii.  

Ținte 2030: 

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în 

special de la activitățile terestre,  

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, 

inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile,  

 Dezvoltarea responsabilă a activităților de pescuit cu respectarea cotelor și 

metodelor stabilite prin lege și menținerea viabilității îndeletnicirilor 

tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement,  

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil 

a resurselor acvatice vii. 
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15. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului şi stoparea 

pierderilor de biodiversitate 

Obiective: 

 Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică 

din Europa atât prin integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate 

strategiile naționale și sectoriale relevante, cât și prin îmbunătățirea 

infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor UE și prevederilor 

convențiilor internaționale asumate de România,  

 Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile 

autohtone, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest 

domeniu,  

 Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă 

dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone 

umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de 

acordurile internaționale,  

 Atragerea și participarea comunităților locale și a organizațiilor 

neguvernamentale, inclusiv a asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în 

acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum și de conservare a 

habitatelor sensibile și a biodiversității și compensarea pierderilor de venit ale 

proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale 

protejate. 

Ținte 2030: 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele 

naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin 

gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede,  
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 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația 

Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului 

natural european și mondial,  

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității 

acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale 

pentru dezvoltare durabilă,  

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, 

dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și 

transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea 

împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate 

sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor 

forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură 

în scopul limitării impactului schimbărilor climatice,  

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică 

metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea / 

refacerea capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și 

de pesticide, pentru combaterea degradării solului,  

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv 

a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații. 
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16. Promovarea unor societăți paşnice şi incluziv pentru o dezvoltare 

durabilă, a accesului la justiție pentru toți şi crearea unor instituții 

eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile  

Obiective: 

 Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și 

condamnarea oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau 

discriminare de orice fel, îndeosebi în privința copiilor, femeilor sau 

persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală,  

 Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de 

detenție, consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale 

privind reintegrarea socială a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni 

privative sau neprivative de libertate,  

 Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării 

interinstituționale, în scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au 

fost sancționate penal,  

 Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru 

încurajarea creșterii demografice,  

 Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români 

aflați temporar la muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a 

intereselor acestora pe lângă autoritățile statelor respective,  

 Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea 

integratoare a programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării 

deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a resurselor 

financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate, 

 Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei 

României prin introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în 

sfera serviciilor financiar bancare,  
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 Combaterea corupției prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de 

poziția socială sau economică a persoanelor vizate,  

 Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea 

perspectivei și contribuției minorităților la istoria și cultura română, 

conservarea tradițiilor care contribuie la bogăția culturală și combatera oricărei 

forme de discriminare, rasism și antisemitism, prin aplicarea legii, prin educație 

în spiritul multiculturalismului și prin conștientizarea problematicii 

discriminării minorităților autohtone, în prezent și în trecut. 

Ținte 2030: 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și rapiditate, în conformitate 

cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de 

nevinovăție,  

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea 

îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și 

respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața 

economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a 

prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului 

interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice,  

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces 

conexe,  

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și 

torturii copiilor,  

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 

consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor 

formelor de crimă organizată,  

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ 

la toate nivelurile,  
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 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 

nivelurile,  

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației 

publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact 

direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate,  

extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 
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17. Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

Obiective: 

 Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul 

dezbaterilor interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a 

instituțiilor sale specializate pe tema dezvoltării durabile,  

 Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din 

România, precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa 

tinerilor, 

 Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la 

cursuri de limbă și cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și 

literatură română în cadrul universităților din Europa și din lume.  

Ținte 2030: 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate 

de România, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, 

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români 

să investească, în economia țărilor mai puțin dezvoltate,   

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru 

Dezvoltare și Cooperare Economică,  

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan 

european și international. 
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Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a adus o nouă viziune nu doar în 

ceea ce privește esența obiectivelor stabilite, respectiv caracterul universal și 

interconectat al acestora, dar și în ceea ce privește implementarea obiectivelor și 

monitorizarea acestora, care se bazează pe recunoașterea faptului că succesul 

materializării nu depinde doar de actorul stat, ci și de ceilalți actori implicați, până la 

cetățean. 

 

Consultarea publică 

 

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe 

parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază 

cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin 

care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou 

detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi 

convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea 

aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura 

premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de 

investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea 

comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. Cercetarea 

realizată la nivelul comunei Săvinești, județul Neamț a înregistrat opiniile şi atitudinile 

populaţiei cu privire la: 

 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale; 

 condiţii de viaţă; 

 încredere în instituţii şi participare cetăţenească; 

 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei. 

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Săvinești s-a utilizat 

pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul 
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folosit a fost chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru 

interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii cu persoanele 

intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a 

discuției, îl ajută în observarea elementelor de exprimare verbală şi elimină dificultăţile 

de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de 

comunicare la distanță. Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul individual sau 

personal, care dă o notă de originalitate şi conferă personalitate răspunsurilor date de 

intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite 

comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se 

inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi din grup.  

Grupul – ţintă a fost format din locuitorii comunei Săvinești. Ghidul de interviu 

utilizat a fost compus din 8 puncte generice, care urmăresc, în mare parte, identificarea 

de către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care 

se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea, 

care au potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio – economic: 

I. Prezentare locală, 

II. Populația stabilă și structura demografică, 

III. Economie. Forța de muncă, 

IV. Educație. Cultură. Sport, 

V. Sănătate, 

VI. Servicii sociale, 

VII. Mediul 

VIII. Administrația publică locală. 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt 

sintetizate în cele ce urmează. 
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CAPITOLUL I. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE 
 

1. Prezentare locală 

 

Comuna Săvinești este asezată în partea central-sudică a județului Neamț, la 12 

km de resedința județului, de o parte și de alta a drumului național DN 15 Piatra-Neamț 

și Bacău. Teritoriul comunei se întinde între lunca râului Bistrița la S-V și până în lunca 

pârâului Cracău la N-E. 

Administrativ-teritorial comuna Săvinești aparține județului Neamț și are în 

componență următoarele sate: Săvinești și Dumbrava Deal. 

 

 

Imaginea nr 1. Imagine din satul Săvinești 

 

La acestea se poate adauga și Colonia Săvinești, o mica comunitate 

(actualmente cartier) ce a luat ființă odata cu venirea în localitate a muncitorilor și 

specialiștilor ce au contribuit la ridicarea în anii 1960 a platformei chimice. 
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Imaginea nr 2. Evidențierea satului Dumbrava Deal față de satul Săvinești 

 

Satul Dumbrava Deal (ce a luat ființă după 1907 din locuitorii fugiți de pe 

moșiile boierești din satele Crăcăuani, Bârgăuani și Rediu) era numit Dumbrava Roșie 

din deal și s-a constituit pe locul unei dumbrave de stejari ce a fost defrișată dându-se 

loturi de împroprietărire locuitorilor.  

De comuna Săvinești se leagă numele combinatului de fire și fibre sintetice, 

cândva mândria industriei chimice românești. 

Conform datelor de pe Wikipedia, platforma industriala Săvinești a fost ridicată 

în anul 1957. 

S-a început cu o unitate de producție de fibre sintetice. În anul 1958 a fost pus 

în funcțiune Combinatul de Îngrășaminte Azochim. La Azochim lucrau pe atunci 

aproape 3.000 de nemțeni. Din platforma industrială mai făceau parte Fibrex, Rifil, 

Melana și Institutul de Cercetări pentru Fire și Fibre Sintetice (ICEFS) Săvinești 

(înființat în 1991). 
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Pe platforma chimică Săvinești, lucrau aproximativ 18.000 de oameni, cu tot cu 

cei de pe șantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea nr 3. Combinatul de la Săvinești 

Date geografice 

Relief 

În cadrul comunei Săvinești, relieful are o fragmentare redusă, este foarte puțin 

accidentat, fiind în cea mai mare parte reprezentat prin terase întinse și aproximativ 

netede. 

Terasele au înclinare domoală, de la nord la sud și aparțin versantului stâng al 

văii Bistriței. Această scădere a altitudinii teraselor spre sud se datorează subțierii 

stratului de prundiș spre aval. Trecerea de la zona de luncă a Bistriței și Cracăului spre 

terasele de 12 și 35m se face gradat, fără accidente morfologice deosebite. 

Pe podul terasei de 35m altitudine relativă, se poate identifica o microvale de 

denudație cu orientare NV-SE, cu aspect de uluc larg și versanți puternic înclinați. 

Altitudinile reliefului au valori cuprinse între 278m (în lunca Bistriței, din 

partea de sud a localității), și 317m (în partea de NE a localității). 

Suprafața totală a comunei Săvinești este de 2.827 ha, din care 1.023,4 ha sunt 

intravilane, 1.804 extravilane, iar suprafața agricolă se întinde pe 1.703,5 ha. 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

41 
 

Clima 

Prin poziția sa geografică, prin existența a numai două forme de relief (terase și 

trepte de luncă), se creează mici deosebiri pe orizontală în desfășurarea proceselor din 

atmosferă. 

Clima comunei Săvinești este determinată de un ansamblu de factori cosmici, 

dinamici, geografici, la care se adaugă și factorul uman, prin modificările suprafeței 

active și mai ales prin cultivarea pamântului. 

Hidrografie 

Formarea și regimul resurselor de apă sunt determinate de condițiile geografice 

și geologice. 

Apele din zona comunei Săvinești, atât cele de suprafață (Bistrița și Cracău) cât 

și cele subterane cantonate în depozitele de terasă, constituie o bogăție importantă. 

Condițiile climatice, relieful, structura geologică, solul, vegetația și activitatea 

umană influențează scurgerea superficială și cea subterană. 

Apele freatice își evidențiază prezența prin unele izvoare relativ abundente din 

baza terasei de 12m a Bistriței și din șesul Călimani, din valea Cracăului, precum și din 

puțurile sătești. Apele freatice sunt cantonate în depozitele de terasa ale Bistriței și în 

prundișurile albiei minore. 

Nivelul hidrostatic al apei freatice este influențat de nivelul celor două râuri, de 

regimul precipitațiilor (media anuală = 670 mm), de construcția salbei de lacuri de baraj 

și de necesitățile industriei. 

Vegetația și animalele 

Vegetația (flora)  

În lungul văii Bistriței și a Cracăului, se observă rămășitele unei vegetații de 

luncă, în care o poziție importantă o ocupă vegetația ierboasă reprezentată prin diferite 

specii de rogoz, firuță de fânețe, trifoi târâtor etc. În cea mai mare parte șesul acestor 
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lunci este ocupat de culturi agricole. Dintre puținele specii lemnoase amintim salcia și 

plopul. 

Vegetația spontană de pe terasa medie și cea superioară este rezultatul stepizării 

produse în urma defrișării pădurilor de stejar. Ea este formată din diferite specii de 

graminee, leguminoase, lumânărică, coada șoricelului, mușețel, păpădie, pelin. 

Asupra vegetației, un rol important l-a avut omul. Pădurea a ocupat o suprafață 

întinsă pe terasa de 35m (Dumbrava Deal), pădure care a fost taiată pentru a folosi 

lemnul drept combustibil, pentru construcții dar și pentru ca terenul să fie utilizat pentru 

pășunat și culturi agricole. 

Animalele (fauna) 

Pe teritoriul comunei fauna este modestă. Sunt puține specii ca reptile, 

amfibieni și nevertebrate. 

Mamifere: popândăi, șoareci de câmp, iepuri de câmp. 

Păsări: rândunica, vrabia, cioara, coțofana, graurul. 

Reptile: sopârla verde, iar dintre insecte: cosașii, greierii, fluturii. 

Fauna acvatică este reprezentată prin specii de pești.  

Rezerva de pește a scăzut considerabil datorită lucrărilor hidroenergetice cât și 

poluării apelor de suprafață. 

Istorie 

Se pare că denumirea localității provine de la un anume Savin și de la urmașii 

acestuia, fapt care însă nu este recunoscut documentar. 

Prima atestare documentară a localității este cea de la 6 ianuarie 1411 în care 

satul apare cu denumirea de Sobolești și apoi cea din 11 iulie 1428 în care este denumit 

Sobolea și care aparținea de Mânăstirea Bistrița. 

Prima menționare a actualei denumiri este de la 4 martie 1797, când domnitorul 

Alexandru Calimachi poruncește ispravnicilor de Neamț să cerceteze plângerea 

egumenului de la Mânăstirea Bistrița împotriva locuitorilor satului Săvinești. 
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De ieri și de azi 

Ca obiective ce merită a fi vizitate, menționăm Biserica cu hramul "Sf. 

Voievozi", situată în partea sudică a Săvineştilor, pe terasa a doua a râului Bistriţa, ce 

s-a ridicat pe locul unei alte biserici construită din stejar pe la jumătatea veacului al 19-

lea, biserică ce a fost mistuită de un năpraznic incendiu provocat de descărcări electrice 

în vara anului 1952.  

 

 

Imaginea nr 4. Biserica cu hramul "Sf. Voievozi" 
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Această cumplită încercare nu a împins poporul la disperare, ci în anul 1953 

constituindu-se un comitet de credincioşi sub îndrumarea preotului Victor Hârțescu, s-

a început zidirea bisericii. Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, biserica în formă 

de treflă are o lungime de 26 m şi o lăţime de 10 m. Prevăzută cu pridvor la intrare în 

formă dreptunghiulară, printr-o uşă laterală se ajunge pe o scară spre turn şi clopotniţă, 

iar printr-o uşă dublă se intră în naosul bisericii. Cafasul şi amvonul încadrează armonic 

şi măresc frumuseţea ei interioară. Valoarea catapetesmei stă în vechimea ei istorică 

iar uşile împărăteşti, sculptate minunat, exprimă arta populară moldovenească de pe 

aceste plaiuri. 

În perioada 2005 – 2013 începe o activitate social - filantropică la Centrul Social 

- Educativ “Popasul Iubirii Milostive“, centru care deserveşte un număr de peste 80 de 

copii identificaţi de anchetele sociale efectuate de Primăria Săvineşti. 

Activităţile social - filantropice din această perioadă se împletesc cu cele 

cultural - educative. În această perioadă se organizează tabere de pictură, cursuri de 

artizanat, cursuri de pregătire profesională etc. 

 

Imaginea nr .5. Biserica Învierea Domnului 
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Biserica Învierea Domnului a fost construită în anii 1820. Este realizată din 

bârne pe soclu de piatră, într-o arhitectură ce poartă amprenta stilului popular religios, 

de o frumusețe simplă și zveltă. Primarul, domnul Daniel Horciu știe că, inițial, lăcașul 

de cult era în curtea Mănăstirii Bistrița, de unde a fost adus în sat, în jurul anului 1820. 

”Biserica n-a fost niciodată în lista monumentelor istorice, deși vechimea ei ar fi fost 

un criteriu”, a declarat domnul primar al comunei Săvinești. ”Lemnul pare încă sănătos, 

grinzile sunt puternice, însă construcția în sine este fragilă, de aceea a fost mutat și 

clopotul, pentru că atunci când era tras, se mișca biserica din toate încheieturile”. În 

2017, chiar în timpul slujbei de înviere, fiind foarte frig în acea dimineață, soba din 

tablă din altar a fost alimentată mai mult ca de obicei, burlanul s-a încins și a aprins 

peretele. Incendiul n-a afectat niciun obiect de cult și nimic altceva în afară de o 

porțiune din perete. 

Personalitate născută în Săvinești:  

Alexandru M. Vitzu (1852 - 1902) 

S-a născut în ziua de 23 noiembrie 1852, la Săvineşti, 

Neamț. Viitorul medic și fiziolog şi-a făcut studiile liceale şi 

universitare la Iaşi (Facultatea de Ştiinţe), unde şi-a luat 

licenţa în ştiinţele naturale, ca elev al faimoşilor savanţi 

Grigore Cobălcescu şi Dimitrie Brândză. A fost titular la 

catedra de zoologie şi fiziologie animală la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, 

Inspector general al şcoalelor, deputat şi senator, membru al Societăţii de Biologie din 

Paris, al Societăţii de Zoologie din Franţa, membru corespondent al Academiei 

Române. 

Bursier al statului român, urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe de la Sorbona 

şi a Facultăţii de Medicină din Paris (1877-1882). 

În 1892, înfiinţează primul institut experimental din ţară, după modelul celor 

din Franţa, în care sunt făcute cercetări de fiziologie. 
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Pulsul comunei 

În comuna există școli și grădinițe, cabinete medicale, parohii și biserici, 

terenuri de sport, sală de fitness și multe altele. În comună există un oficiu poştal. 

Locuitorii îşi pot face cumpărăturile la magazinul situat în centru, precum şi de la 

celelalte magazine comerciale care funcţionează pe raza comunei. 

 

Conform sondajul realizat în iunie 2021, din punctul de vedere al locuitorilor 

comunei Săvinești, cei mai mulți sunt foarte mulțumiți de următoarele îmbunătățiri 

tehnico-edilitare: 

 străzi asfaltate,  

 rețea de gaz metan,  

 iluminat public modern, 

Care sunt principalele aspecte pozitive ale comunei 
Săvinești?

strazi asfaltate gaz metan

iluminat stradal totul este in regula

apa curenta canalizare

dispensar utilaje pentru dezapezit

teren fotbal camere supraveghere

scoli
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 rețea de apă-canal, 

 dispensar, 

 dotarea primăriei cu utilaje pentru deszăpezit, 

 terenuri de fotbal, 

 sistem de supreveghere video, 

 școli, etc. 

 

La întrebarea  ”Vă place să locuiți în comuna Săvinești?”, 53,33% declară că le 

place foarte mult că locuiesc în acestă comună, 33,33% dintre respondenți spun că le 

place mult și doar 6,66% sunt nemulțumiți. 

Conform sondajului realizat în iunie 2021, din punctul de vedere al locuitorilor 

comunei Săvinești, aceștia și-ar dori investiții în: 

 Modernizarea drumurilor, 

 Alimentare cu apă și canalizare în satul Dumbrava Deal, 

 Rețea de distribuție a gazului metan în satul Dumbrava Deal, 

 Renovarea Școlii Dumbrava Vale și Școlii ”I. Gervescu”, 

 Inființarea after school pentru elevi, 

 Modernizarea locuințelor sociale, 

53.33%33.33%

6.66%
6.66%

Vă place să locuiți în comuna Săvinești?

Foarte mult Mult Satisfacator Nemultumitor
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 Reabilitarea spațiului pentru potențiale victime ale violenței domestice, 

 Pietruirea drumurilor de exploatare a terenurilor extravilane, 

 Modernizarea dispensarului, 

  Reabilitarea parcului de interes public, 

  Amenajarea unei zone de agreement și picnic, 

 Organizarea de ateliere de creație populară, 

 Construirea unui teatru de vară, 

  Modernizarea și extinderea iluminatului public în comună, 

 Reabilitarea blocurilor din colonie, 

 Crearea de locuri de muncă,  

 Realizarea de trotuare, 

 Spații de recreere: cafenele, cluburi, cofetării, spațiu de joacă în interior, 

 Transport public în satul Dumbrava Deal. 

  

Imaginea nr. 6. Fotografii din comuna Săvinești 
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În ceea ce privește starea drumurilor din comună, 78% consideră că nu sunt 

probleme la acest capitol, 14% declară că sunt probleme medii, iar doar 5% consideră 

că sunt probleme foarte mari.  

 

 

 

Imaginea nr. 7. Primăria comunei Săvinești deține un buldoexcavator pentru 

întreținerea drumurilor comunale 

 

 

 

 

78%

3%

14% 5%

Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești
referitoare la investiții: starea precară a drumurilor
comunale?

Nu sunt

Putine

Medii

Mari
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În comuna Săvinești există o piață agroalimentară, amplasată într-o zonă foarte 

populată, locuitorii comunei bucurându-se de această facilitate. 

  

Imaginea nr. 8. Fotografii din comuna Săvinești 

 

În ceea ce privește prezența utilităților: alimentarea cu apă, canalizare, energie 

electrică, gaz, iluminat public, 63% spun că nu sunt probleme, 15% declară că sunt 

probleme medii și doar 17% precizează că ar fi probleme foarte mari. 
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Imaginea nr. 9. Parc în comuna Săvinești 

 

La întrebarea ”Considerați că sunt probleme referitoare la modul de pretrecere 

al timpului liber: numărul de parcuri pentru pomenadă, parcuri de joacă pentru copii, 

63%
3%

15%

2%
17%

Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești
referitoare la starea utilităților: rețeaua de apă - canal,
energie electrică, gaz, iluminat public?

Nu sunt

Putine

Medii

Mari

Foarte mari
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dotări parcuri?”, 55% au răspuns că nu sunt probleme, 15% au declarant că sunt 

probleme medii, iar 23% sunt de părere că sunt probleme foarte mari. 

 

 

 

 

Imaginea nr. 10. Parc în comuna Săvinești 

 

55%

4%

15%

3%

23%

Considerați că sunt probleme referitoare la modul de petrecere al
timpului liber: numărul de parcuri pentru promenadă, parcuri de
joacă pentru copii, dotări parcuri?

Nu sunt

Putine

Medii

Mari

Foarte mari



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

53 
 

Locuitorii comunei Săvinești, în proporție de 37%, consideră că nu sunt 

probleme referitoare la cultură și divertisment: numărul de spații culturale pentru 

petrecerea timpului liber (cămin cultural, bibliotecă, evenimente în spațiu liber). 18% 

dintre respondenți consideră că sunt probleme medii, iar 42% că sunt probleme mari și 

foarte mari referitoare la acestea. Trebuie să precizăm că acest sondaj de opinie a fost 

realizat în iunie 2021, în timpul pandemiei de Covid 19, când distanțarea socială și 

restricțiile au influiențat activitățile culturale și de socializare. 

 

 

La întrebarea ” Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești referitoare 

la sport și recreere: numărul de săli de sport din comuna, terenuri de sport și starea 

lor?”, 68% au declarat că nu sunt probleme, 3% că sunt puține probleme, 17% că sunt 

probleme medii și doar 12% au răspuns că sunt probleme foarte mari în acest domeniu. 
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Imaginea nr. 11. Biblioteca din comuna Săvinești 
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Referitor la accesul la telefonie și internet, 96,66% au declarat că au acces la 

aceste servicii și doar 3,33% nu beneficiază de acestea. 

 

Referitor la accesul la serviciile de cablu TV, 88,33% au declarat că au acces la 

aceste servicii și doar 11,66% nu beneficiază de acestea. 

 

 

 

 

DA NU

96.66%

3.33%

Aveți acces la serviciile de telefonie și internet?

DA NU

88.33%

11.66%

Aveți acces la serviciile de cablu TV?
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La întrebarea ”Vă simțiți în siguranță în comuna Săvinești?”, 91,66% declară 

că se simt în siguranță și doar 8,33%  se simt mai puțin siguri. 

 

Cei mai mulți respondenți la sondajul efectuat, respectiv 81,66%, sunt de părere 

că tinerii și copiii sunt în foarte mare siguranță în spațiile publice din aer liber în 

Săvinești, 10% declară că sunt în siguranță și doar 8,33% sunt de părere că tinerii și 

copiii sunt într-o mai mică măsură siguri în spațiile publice în aer liber. 

 

Foarte mult Mult Putin

81.66%

10% 8.33%

Vă simțiți în siguranță în comuna Săvinești?

Foarte mult Mult Putin

81.66%

10% 8.33%

Considerați că în comuna Săvinești, tinerii și copiii 
sunt în siguranță în spațiile publice din aer liber?
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În ceea ce privește modul de încălzire al locuinței, cei mai mulți dețin centrale 

proprii sau sobe pe lemne, foarte puțini având sobe pe gaz. 

 

În ceea ce privește calitatea apei potabile din comuna Săvinești, cei mai mulți, 

48,33%, sunt de părere că aceasta este de o calitate bună, 11,66% - că este foarte bună. 

Cei care apreciază calitatea apei ca fiind proastă sau foarte proastă sunt doar 24,99%. 

 

 

 

Foarte
buna

Buna Medie Proasta Foarte
proasta

11,66%

48.33%

15% 18.33%
6.66%

Cum apreciați calitatea apei potabile din 
comuna Săvinești?
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Având în vedere condițiile de trai, infrastructura rutieră, educațională, sanitară 

și alti factori ce influiențează evoluția populației, cei mai mulți respondenți la sondaj, 

adică 68,33% sunt de părere că Săvinești este un loc bun și chiar excelent pentru a-i 

educa pe copii. 18,33% sunt de părere că mediul rural nu este un loc potrivit în care să-

și crească copiii.  

 

25%

43.33%

10%

18.33%

3.33%

Cum caracterizați comuna Săvinești ca loc unde să vă creșteți și 
educați copiii?



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

59 
 

 

Imaginea nr. 12. Grădiniță în comuna Săvinești 

 

 

 

Imaginea nr. 13. Parc în comuna Săvinești 
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La întrebarea ”Cum credeți că veți trăi peste 7 ani?”, 43,93 % dintre 

respondenți cred că vor trăi mai bine decât în prezent, 19,69% dintre respondenți sunt 

de părere că vor trăi la fel ca până acum, cei mai pesimiști sunt în procent de 24,54%. 

 

 

Imaginea nr. 14. Cadru natural în Săvinești 
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2. Populația stabilă și structura demografică 
 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, județul Neamț cuprinde: două 

municipii (Piatra-Neamţ – care este şi reşedinţă de judeţ – şi Roman), trei oraşe (Bicaz, 

Roznov şi Târgu Neamţ), 78 de comune şi 344 de sate. 

Organizarea administrativă a județului Neamț, conform Anuarului Statistic al 

județului Neamț: 

 

Categorii de unități administrative  Număr 

Municipii  2  

Orașe  3  

Comune  78  

Sate  344  

Din care: aparțin de municipii și orașe  3  

Sursa datelor: Anuarul Statistic al județului Neamț 2020 

 

La 1 ianuarie 2020, efectivul demografic al județului Neamț era de 438.460 

persoane, din care 282.672 persoane erau localizate în mediul rural (64,46%). La data 

de 1 ianuarie 2020, populația comunei Săvinești era de 7.228 persoane. 

Conform Institutului Național de Statistică, populația stabilă din comuna 

Săvinești, a înregistrat un trend ascendent, populația stabilă a crescut cu 151 persoane 

(echivalentul unei creșteri de 2,1%), în anul 2020 față de 2018. 

Analizând structura efectivului demografic al comunei Săvinești pe sexe, se 

observă că la 1 ianuarie 2020, ponderea persoanelor de sex feminin este de 50,73% 

adică 3667 persoane și ponderea persoanelor de sex masculin este de 49,26% adică 

3561 persoane. 
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În comuna Săvinești, din 7228 persoane (populația înregistrată în ianuarie 

2020), 19,39% (1402 persoane) sunt tineri (cu o vârstă cuprinsă între 0 și 19 ani), 

29,02% (2098 persoane) sunt adulți cu vârsta între 20-39 ani, 30,59% (2211 persoane) 

sunt cu vârsta între 40-59 ani, 17,34% (1254 persoane) sunt între 60-79 ani, iar persoane 

peste 80 ani sunt 3,63% (263 persoane). Observăm că numărul persoanelor vârstnice 

(peste 60 ani) este mai mic decât numărul persoanelor tinere. 

 

Total Masculin Feminin

7077

3480 3597

7186

3538 3648

7228
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Populația comunei Săvinești 
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Având în vedere distribuția populației din comuna Săvinești pe grupe de vârstă, 

se remarcă o pondere mai mare a persoanelor de sex feminin cu vârsta peste 45 ani 

comparativ cu ponderea persoanelor de sex masculin pentru aceeași grupă de vârstă. 

O populație feminină mai numeroasă decât cea masculină se observă și în cazul 

categoriei de vârste cuprinse între 10-14 ani (301 persoane de sex feminin, 130 

persoane de sex masculin), precum și în cazul categoriei de vârste cuprinse între 30-34 

ani (363 persoane de sex feminin, 163 persoane de sex masculin). 

 

0-19 ani 20-39 ani 40-59 ani 60-79 ani peste 80
ani

1402

2098 2211

1254
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Populația comunei Săvinești la 1 ianuarie 2020 
pe grupe de vârstă
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Natalitate, mortalitate şi spor natural  

În comuna Săvinești, în anul 2020, s-au înregistrat 44 de născuți vii, iar in 2019 

s-au înregistrat 72, ceea ce înseamnă o scădere cu 38,88% a numărului de născuți vii 

în 2020 față de 2019. Tot în scădere este natalitatea și la nivel național și județean, 

astfel: În 2020 la nivel național s-au înregistrat 178.609 născuți vii, față de 203.109 în 

2019, adică o scădere de 12,06%. La nivelul județului Neamț, numărul născuților vii a 

scăzut cu 15,60 %, de la 4.651 în 2019, la 3.925 în 2020. 
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Numărul născuților vii: 

  

 

2019 

 

 

2020 

Scădere a 

numărului de 

născuți vii în 2020 

față de 2019, 

astfel: 

România 203.109 178.609 -12,06% 

Neamț 4.651 3.925 -15,60 % 

Săvinești 72 44 -38,88% 

Sursa datelor: INS, calcule proprii 

 

În ceea ce privește numărul deceselor, situația se prezintă astfel:  

  

 

2019 

 

 

2020 

Creștere a 

numărului de 

decese în 2020 

față de 2019, 

astfel: 

România 260.353 297.345 + 14,20% 

Neamț 6.996 8.018 + 14,60% 

Săvinești 67 86 + 28,35% 

Sursa datelor: INS, calcule proprii 

 

Sporul natural al unei populații, raportat la o anumită perioadă, ca valori 

absolute, reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul decedaților în 

perioada de referință.  

Astfel, sporul natural negativ s-a accentuat în 2020 față de 2019, după cum se 

poate observa din tabelul de mai jos: 
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Rata sporului 

natural 

2019 2020 

România -57.244 -118.736 

Neamț -2.345 -4.093 

Săvinești +5 -42 

Sursa datelor: calcule proprii pe baza datelor INS 

 

Nupţialitate şi divorţialitate 

În ultimii 3 ani, numărul căsătoriilor a scăzut atât la nivel național cât și la 

nivelul județului Neamț. Spre deosebire de acest trend negativ, în comuna Săvinești au 

fost oficiate mai multe căsătorii în 2019 fața de anul anterior, însă în 2020, numărul 

acestora a scăzut foarte mult, după cum se poate observa din tabelul de mai jos. 

 

Numărul 

căsătoriilor: 

2018 2019 2020 

România 143.292 128.610 81.343 

Neamț 3.038 2.886 1.605 

Săvinești 54 76 22 

Sursa datelor: INS 

 

Numărul 

divorțurilor: 

2018 2019 2020 

România 30.857 30.197 22.785 

Neamț 901 826 624 

Săvinești 12 5 4 

Sursa datelor: INS 
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Divorţialitatea este în scădere în ultimii 3 ani, atât la nivel național cât și la 

nivelul județului Neamț și al comunei Săvinești. 
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3. Economie. Forța de muncă 
 

Pe raza comunei Săvinești își desfășoară activitatea numeroși agenți economici 

ale căror domenii sunt în principal: comerț, agricultură și construcții, transport. 

Prestările de servicii se realizează în special pentru agricultură, fiind asigurate 

prin societăţile agricole înfiinţate. 

Celelalte servicii se asigură în procent foarte mic şi la standarde scăzute 

(croitorie, frizerie ş.a.). 

În comună funcţionează atât unităţi alimentare sau mixte, organizate sub formă 

de asociaţii familiale sau societăţi comerciale. 

Industria este slab reprezentată. Odată cu acumularea de capital există 

posibilităţi ca activităţile private să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii. 

În ceea ce priveşte agenţii economici, aceştia nu dispun de informaţii cu privire 

la transformările pe care le înregistrează România odată cu integrarea în Uniunea 

Europeană. Puţinele informaţii de care dispun cu privire la legislaţie şi fondurile 

nerambursabile sunt provenite, în general, din mass-media sau de la prieteni. 

Agenţii economici din comună nu sunt foarte optimişti cu privire la 

perspectivele de viitor ale mediului de afaceri, printre cele mai importante probleme 

identificate de aceştia fiind: 

• Migraţia forţei de muncă; 

• Lipsa de personal calificat; 

• Problemele financiare (impozitare, fiscalitate mare, dobânzi bancare ridicate); 

• Obţinerea dificilă a finanţărilor europene şi a informaţiilor legate de acestea. 

Situaţia comunei Săvinești este caracterizată printr-un pronunţat caracter de 

ruralitate şi fragilitate din punct de vedere al potenţialului economic şi al capitalului 

uman. 
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Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 559 bis din 31 mai 2021 prevede ca și obiectiv general în 

perspectiva anului 2027 este creșterea ocupării de calitate, în condiții de sustenabilitate, 

astfel încât, până la sfârșitul anului 2027, rata de ocupare a populației 20-64 ani să fie 

de 75%. 

Atingerea obiectivului general se va realiza prin măsuri de activare a 

persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a 

tinerilor, prin asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii 

absolvenți, prin dezvoltarea resurselor umane, prin stimularea culturii și a inițiativei 

antreprenoriale și prin stimularea creării de noi oportunități și locuri de muncă. 

 

Populația activă și ocupată 

Populaţia activă (persoanele active) – din punct de vedere economic – 

cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă 

pentru producţia de bunuri şi servicii; include populaţia ocupată şi şomerii. 

Populaţia ocupată cuprinde, toate persoanele de 15 ani şi peste, care au 

desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră 

în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de 

salarii, plată în natură sau alte beneficii. Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont 

propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care lucrează în agricultură sunt considerați 

persoane ocupate doar dacă sunt proprietarii producţiei agricole (nu neapărat şi ai 

pământului) obţinute. 

Numărul mediu al salariaţilor cuprinde persoanele angajate cu contract de 

muncă/raport de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii 

sezonieri, managerul sau administratorul), al căror contract de muncă/raport de serviciu 

nu a fost suspendat în perioada de referinţă. 
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Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din 

suma efectivelor zilnice ale salariaţilor (exclusiv cei al caror contract de muncă/raport 

de serviciu a fost suspendat), din perioada de referinţă, inclusiv din zilele de repaus 

săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare împărţită la numărul total al zilelor 

calendaristice (365/366 zile), precum şi salariaţii al căror contract individual de muncă 

a fost suspendat din iniţiativa angajatorului (în cazul întreruperii temporare a activităţii) 

şi au beneficiat de o indemnizaţie din salariul de bază corespunzător locului de muncă 

ocupat, conform legislaţiei în vigoare. 

Numărul mediu al salariaţilor, în perioada anilor 2016-2019 este: 

 2016 2017 2018 2019 

Neamț 77841 81211 84260 85828 

Săvinești 3611 3630 3329 3313 

Sursa datelor: Anuarul statistic al județului Neamț 2020 

Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele care îndeplinesc cumulativ 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă şi care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea 

forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, ori 

alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în 

vederea obţinerii unui loc de muncă. 

Şomerii înregistraţi, la 31 decembrie 2018: 

 Nr. șomeri Şomeri indemnizaţi Şomeri neindemnizaţi 

 Total Femei Bărbați Total Femei Bărbați Total Femei Bărbați 

Neamț 8267  3443 4824 1790  887 903 6477  2556 3921 

Săvinești 79 35 44 23 10 13 56 25 31 

Sursa datelor: Anuarul statistic al județului Neamț 2020, calcule proprii 
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Şomerii înregistraţi, la 31 decembrie 2019: 

 Nr. șomeri Şomeri indemnizaţi Şomeri neindemnizaţi 

 Total Femei Bărbați Total Femei Bărbați Total Femei Bărbați 

Neamț 7346 3135 4211 1617 814 803 5729 2321 3408 

Săvinești 51 24 27 9 6 3 42 18 24 

Sursa datelor: Anuarul statistic al județului Neamț 2020, calcule proprii 

 

Numărul mediu al salariaților  

 2017 2018 2019 

Jud. 

Neamț 

81211 84260 85828 

Săvinești 3630 3329 3313 

Sursa datelor: Anuarul statistic al județului Neamț 2020, calcule proprii 

 

În cadrul sondajului realizat în comuna Săvinești în iunie 2021, 91,66% 

consideră că nu sunt suficiente locuri de muncă, în comparație cu 3,33% dintre 

respondenți care consideră că sunt suficiente locuri de muncă. 
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La întrebarea ”Se găsește ușor un loc de muncă în Săvinești?”, 88,33% au 

răspuns că nu se găsește ușor deoarece oferta de locuri de muncă este foarte redusă. 

1,66% sunt de părere că un loc de muncă se găsește în aproximativ 1-3 luni, iar 6,66% 

- Într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni). 
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În cadrul sondajului realizat în comuna Săvinești în iunie 2021, 28% dintre 

respondenți apreciază că sectorul de activitate care ar trebui dezvoltat astfel încât să 

crească nivelul de trai al comunei Săvinești este comerțul. 71,66% dintre aceștia 

consideră că acesta este o prioritate minimă pentru dezvoltarea nivelului de trai. 

 

La întrebarea ”Sunt construcțiile civile și industriale un sector de activitate care 

considerați că ar trebui dezvoltat astfel încât să crească nivelul de trai al comunei 

Săvinești?”, 23,33% consideră că acet domeniu reprezintă o prioritate maximă, 6,66% 

- o prioritate medie, iar 70% spun că acest domeniu nu este o prioritate în vederea 

creșterii nivelul de trai. 
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La întrebarea ”Este industria un sector de activitate care considerați ca ar 

trebui dezvoltat astfel încât să crească nivelul de trai al comunei Săvinești?”, 35% 

dintre respondenți apreciază că sectorul de activitate care ar trebui dezvoltat astfel încât 

să crească nivelul de trai al comunei Săvinești este industria. 65% dintre aceștia nu 

consideră același lucru. 

 

Un alt sector de activitate studiat în cadrul sondajului de opinie este cel al 

serviciilor. 35% dintre respondenți apreciază că sectorul de activitate care ar trebui 

dezvoltat astfel încât să crească nivelul de trai al comunei Săvinești este prestarea de 

servicii. 65% dintre aceștia nu sunt de aceeași părere. 

 

35%

65%

Este industria un sector de activitate care
considerați că ar trebui dezvoltat astfel încât
să crească nivelul de trai al comunei
Săvinești?

Prioritate
maxima

Prioritate
minima

35%

65%

Sunt serviciile un sector de activitate care
considerați că ar trebui dezvoltat astfel încât
să crească nivelul de trai al comunei
Săvinești?

Prioritate
maxima

Prioritate
minima
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Referitor la agricultură, 31,66% consideră că aceasta este o prioritate maximă 

în vederea creșterii nivelului de trai, însă 63,33% sunt de părere că agricultura nu este 

un sector de activitate care ar crește nivelul de trai al locuitorilor comunei. 

 

Locuitorii comunei Săvinești, în proporție de 70%, consideră că sunt foarte mari 

probleme în ceea ce privește locurile de muncă (numărul lor, nivelul salariilor, numărul 

persoanelor asistate social/numărul șomerilor). 18% dintre respondenți consideră că 

sunt probleme medii, iar 7% că nu sunt probleme referitoare la locurile de muncă. 

 

31.66%

5%63.33%

Este agricultura un sector de activitate care
considerați că ar trebui dezvoltat astfel încât să
crească nivelul de trai al comunei Săvinești?

Prioritate maxima Prioritate medie Prioritate minima

7%

18%

2%

70%

3%

Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești
referitoare la locurile de muncă: numărul locurilor
de muncă/nivelul salariilor/numărul persoanelor
asistate social/șomeri?

Nu sunt

Putine

Medii

Mari

Foarte mari

Nu raspund
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4. Educație. Cultură. Sport 
 

În comuna Săvinești infrastructura școlară cuprinde următoarele categorii de 

unități școlare: 

- Învățământ preșcolar: 

1. Grădinița cu program scurt Săvinești, 

2. Grădinița cu program prelungit Săvinești, 

3. Grădinița Dumbrava Deal. 

- Învățământ primar și gimnazial: 

1. Școala nr 1 Săvinești, cu clasele 0 – VIII, 

2. Școala nr 2 Săvinești ”I. Gervescu”, cu clasele 0-VII, 

3. Școala primară cu clasele I-IV din satul Dumbrava Deal. 

 

Imaginea nr. 15. Grădiniță în Săvinești 
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Imaginea nr. 16. Grădiniță în Săvinești 

Din cauza numărului mic de copii din satul Dumbrava Deal, grădinița și școala 

din acest sat nu mai funcționează, iar copiii sunt transportați cu microbuzul școlar la 

unitățile de învățământ din Săvinești. 

 

Imaginea nr. 17. Microbuzul pentru transport copii 
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În anul școlar 2020-2021 sunt înscriși în unitățile de învățământ un total de 332 

elevi, cu 4 mai mulți decât în anul școlar anterior.  

În anul școlar 2020-2021, cadrele didactice din comuna Săvinești sunt în număr 

de 37 cu 4 mai multe decât în anul școlar anterior. 

În ultimii 3 ani școlari, numărul elevilor și numărul cadrelor didactice prezintă 

fluctuații foarte mici. 

Categoria de 

învățământ 

Număr de elevi în 

anul școlar 2018-

2019 

Număr de elevi în 

anul școlar 2019-

2020 

Număr de elevi în 

anul școlar 2020-

2021 

Învățământ 

preșcolar 

163 159 148 

Învățământ 

primar 

177 194 195 

Învățământ 

gimnazial 

133 134 137 

Total elevi 473 487 480 

Număr cadre 

didactice 

33 33 37 

Sursa datelor: Informații primăria Săvinești 

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se realizează proiectul 

”Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii școlii gimnaziale 

nr. 1 din comuna Săvinești, județul Neamț”, proiect cofinanțat prin Fondul European 

de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului este de 2.552.183,56 lei, din care 

valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.983.242,05 lei și valoarea 

eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 303.319,37 lei. Obiectivul general 

al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

80 
 

numărul 1 din localitatea Săvinești, județul Neamț de la clasa energetică B la clasa 

energetică A, prin implementarea unui set de măsuri de reabilitare termică. 

 

Imaginea nr. 18. Școala gimnazială nr. 1 Săvinești 

 

Elevii au acces la 2 laboratoare de informatică dotate cu calculatoare conectate 

la internet, două terenuri și o sală de sport. În timpul pandemiei de COVID -19, au fost 

achiziționate 130 de tablete din fonduri proprii ale primăriei pentru elevii comunei 

Săvinești. 
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Imaginea nr. 19. Laborator de informatică 

 

Încălzirea unităților școlare este asigurată prin intermediul centralelor termice 

pe gaz. Iluminatul este asigurat prin conectarea la iluminatul public, iar alimentarea cu 

apă potabilă este asigurată de rețeaua publică de apă la nivelul comunei și sistemul de 

canalizare centralizat. 

Elevii comunei Săvinești participă la o serie de activități și concursuri județene 

și naționale, printe care Ziua Culturii Naționale și 169 de ani de la nașterea lui Mihai 

Eminescu, Ziua Eroilor, Ziua Porților Deschise.  
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Imaginea nr. 20. Eveniment cultural în Săvinești 

Elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale ”I.Gervescu” Săvinești au 

celebrat, pe 29 noiembrie 2018, Centenarul Marii Uniri, alături de părinți, reprezentanți 

ai autorităților locale, preot paroh Constantin Lupu Marinei, printr-un program cultural-

artistic deosebit. 

 

Imaginea nr. 21. Școala Gimnazială I. Gervescu, Săvinești 
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De asemenea, elevii din comuna Săvinești, se implică în diferite proiecte 

organizate la nivel local și județean astfel îmbunătățindu-și cunoștințelor generale 

legate de natură, cultură, istorie. 

 

Imaginea nr. 22. Evenimente culturale în Săvinești, înainte de pandemie 

Biblioteca din comună are 12.000 volume de cărți și 360 de cititori elevi și 

adulți. Biblioteca are  4 calculatoare, 1 imprimantă și 1 videoproiector conectate la 

internet. 

Având în vedere pandemia de Covid 19 care a debutat în România în martie 

2020, în incinta Căminului Cultural s-a înființat centrul de vaccinare împotriva sars-

cov-2. 

 

Imaginea nr. 23. Căminul Cultural Săvinești transformat temporar în centru de 

vaccinare înpotriva virusului sars-cov-2. 
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Imaginea nr. 24. Căminul Cultural Săvinești 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea nr. 25. Locuri de practicat sport în Săvinești 
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Imaginea nr. 26. Sală de sport în Săvinești 

În comuna Săvinești există două terenuri de sport și o sală de sport. 

În sondajul de opinie realizat, majoritatea respondenților (51,66%) sunt de 

părere că educația este un sector de activitate care ar trebui dezvoltat astfel încât să 

crească nivelul de trai al comunei Săvinești. 48% precizează nu sunt de acceași părere. 

 

51, 66%48.34%

Este educația un sector de activitate care considerați
că ar trebui dezvoltat astfel încât să crească nivelul de
trai al comunei Săvinești?

Da Nu
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75% dintre respondenți apreciază că sectorul de activitate care ar trebui 

dezvoltat astfel încât să crească nivelul de trai al comunei Săvinești este cultura. Doar 

25% dintre aceștia consideră că nu este cultura domeniul care trebuie dezvoltat în 

vederea creșterii nivelului de trai în comună. 

 

Locuitorii comunei Săvinești, în proporție de 77%, consideră că nu sunt 

probleme în ceea ce privește infrastructura școlară (numărul de grădinițe/școli/condiții 

si dotări). 8% dintre respondenți consideră că sunt probleme medii, iar 15% că sunt 

probleme mari și foarte mari referitoare la infrastructura școlară. 

 

25%

75%

Este cultura un sector de activitate care
considerați că ar trebui dezvoltat astfel
încât să crească nivelul de trai al
comunei Săvinești?

Prioritate maxima Prioritate minima

77%

8%

15%

Considerați că sunt probleme în comuna
Săvinești referitoare la învățământ și educație:
numărul de grădinițe/școli/condiții și dotări?

Nu sunt

Putine

Medii

Mari

Foarte mari
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La întrebarea ”În comuna Săvinești se organizează suficiente manifestări 

culturale?”, 30% au răspuns foarte des și 8,33% - des. 23,33% sunt de părere că se 

organizează rar manifestări culturale, iar 38,33% - deloc. Aceste răspunsuri trebuie 

interpretate în contextul pandemiei de coronavirus, când au fost impuse restricții de 

distanțare socială și de anulare a manifestărilor de grup. 

 

 

Imaginea nr. 27.  Scenă în aer liber pentru manifestări culturale 

Foarte des Des Rar Deloc

30%

8.33%

23.33%

38.33%

În comuna Săvinești se organizează suficiente 
manifestări culturale?
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5. Sănătate  
 

Potrivit Anuarului Statistic al Județului Neamț 2020, la nivelul județului, între 

anii 2014-2019, numărul spitalelor a crescut de la 5 la 7, numărul cabinetelor medicale 

de familie a scăzut de la 263 în 2016, la 258 în 2019. Numărul cabinetelor 

stomatologice a crescut semnificativ, de la 291 în 2014, la 365 în 2019, la fel și numărul 

laboratoarelor medicale, de la 72 în 2014, la 87 în 2019. Farmaciile și punctele 

farmaceutice au crescut de la 166 la 182, în aceeași perioadă de raportare. 

 

Tot potrivit Anuarului Statistic al Județului Neamț 2020, la nivelul județului, 

între anii 2014-2019, numărul medicilor (exclusiv stomatologi), a crescut de la 813 la 

876, la fel ca și numărul medicilor stomatologi, de la 255 la 326. Și numărul 

farmaciștilor a crescut, de la 263 la 315, în aceeași perioadă de raportare. Numărul 

personalului sanitar mediu a variat între 2879 în 2014, până la 3320 în 2019. Personalul 

sanitar auxiliar a crescut în aceeași perioadă de referință, de la 1279 până la 1535. 
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În acest context, la nivelul comunei Săvinești, situația se prezintă conform 

tabelelor de mai jos: 

Categorii de cadre 

medico-sanitare 

 Personalul medico-sanitar pe categorii în comuna 

Săvinești 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Medici 1 1 1 1 3 

din total medici: 

medici de familie 

1 1 1 1 3 

Stomatologi 1 1 1 1 3 

Farmaciști 1 1 1 1 1 

Personal sanitar 

mediu 

2 2 2 2 1 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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Categorii de 

unități sanitare 

Unități sanitare în comuna Săvinești 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Cabinete medicale 

de medicină 

generală 

1 1 1 0 0 0 

Cabinete medicale 

școlare 

1 1 1 1 0 0 

Cabinete medicale 

de familie 

3 3 3 3 3 3 

Cabinete 

stomatologice 

6 6 6 4 2 2 

Cabinete medicale 

de specialitate 

0 0 0 2 0 0 

Farmacii 4 4 1 1 1 1 

Puncte 

farmaceutice 

2 2 0 0 0 0 

Laboratoare de 

tehnică dentară 

2 2 2 0 1 1 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică și informații primărie 

 

Imaginea nr. 28.  Dispensarul din comuna Săvinești 
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În comuna Săvinești nu există spitale, însă cel mai apropiat este Spitalul Clinic 

Județean de Urgență din Piatra Neamț, la aproximativ 10 km. Misiunea Spitalului 

Județean de Urgență Piatra Neamț este de a oferi servicii medicale de înaltă calitate, 

într-un climat sigur și confortabil, pentru satisfacerea nevoilor actuale și a viitoarelor 

așteptări ale pacienților, aparținătorilor, precum și ale angajaților. Viziunea conducerii 

Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, este de a deveni un spital județean 

modern, prin diversificarea gamei de servicii medicale, dotarea cu aparatură medicală 

de ultimă generație și dezvoltarea infrastructurii prin eforturile cumulate ale spitalului 

și ale autorității tutelare. 

 

 

Locuitorii comunei Săvinești, în proporție de 72%, consideră că nu sunt 

probleme în ceea ce privește numarul unităților sanitare / cabinete stomatologice / 

farmacii și dotarile din unitățile sanitare. 3% dintre respondenți consideră că sunt 

probleme medii, iar 22% că sunt probleme foarte mari referitoare la infrastructura de 

sănătate. 

 

72%
1%

3%
2%

22%

Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești
referitoare la sănatate: numărul unităților sanitare
/cabinete stomatologice/farmacii, dotările din unitățile
sanitare?

Nu sunt

Putine

Medii

Mari

Foarte mari
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Imaginea nr. 28.  Interiorul dispensarului Săvinești 

În cadrul sondajului realizat în comuna Săvinești în iunie 2021, 70% dintre 

respondenți apreciază că sectorul de activitate care ar trebui dezvoltat astfel încât să 

crească nivelul de trai al comunei Săvinești este sănătatea. Doar 30% dintre aceștia 

consideră că nu este sănătatea domeniul care trebuie dezvoltat în vederea creșterii 

nivelului de trai în comună. 

 

70%

30%

Este sănătatea un sector de activitate care
considerați că ar trebui dezvoltat astfel încât să
crească nivelul de trai al comunei Săvinești?

Prioritate maxima Prioritate minima
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6. Servicii sociale 
 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Public Local de Asistență 

Socială sunt: copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane și familii cu 

venituri mici, persoane afectate de violență în familie, bolnavi cronici, persoane care 

suferă de boli incurabile precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială, 

cetățeni români cu domiciliul pe raza comunei Săvinești, fără deosebire de rasă, 

naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de 

opinie, de apartenență. 

Pot beneficia de serviciile sociale acordate și cetățenii altor state și apatrizii, 

care au domiciliul sau reședința pe raza comunei Săvinești. 

Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite 

din partea cetățenilor, a unor instituții sau reprezentanți ai societății civile. 

Drepturite se stabilesc, se suspendă, se modifică sau după caz încetează în 

condițiile și procedurile prevăzute de normele legale în vigoare. 

Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoștința acestora și 

a angajaților prin afișarea la sediul Primăriei, prin Serviciul public local de asistență 

socială, precum și prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate. 

În comuna Săvinești, fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, prin 

voluntarii și angajații acesteia, vine, în sprijinul mai multor categorii de persoane: 

bolnavi cronici, bătrâni singuri, familii monoparentale și familii cu mai mult de patru 

copii cu o situație financiară precară, și în această perioadă în care cu toții suntem 

cumva obligați să ne adaptăm la un nou stil de viață. 

Vremurile actuale, în contextul pandemiei de coronavirus ne-a „condamnat” să 

fim uniți, solidari și alături de cei care au avut mare nevoie de sprijin.  
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Imaginea nr. 29.  Clădirea viitorului Centru de zi pentru persoane vârstnice 

În prezent se află în implementare proiectul Înființare Centru de zi pentru 

persoane vârstnice în localitatea Săvinești, județul Neamț. 

Acesta  va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile 

acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 

„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 

”Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate 

şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de 

acoperire cu servicii sociale.  

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 

este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul 

Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea totală a 
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proiectului este de 2.396.230,53lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 

FEDR este de 1.918.495,42 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 

este de 293.416,95 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 54 de luni, 

aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea 

Contractului de finanțare.  

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea serviciilor sociale fără 

componență rezidențială în comuna Săvinești, județul Neamț, prin crearea unui nou 

centru social de zi pentru persoanele vârstnice.  

Obiectiv specific 1: Reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului - fosta 

Școala Veche I-IV din comuna Săvinești, județul Neamț, în vederea înființării unui 

centru de zi fără componenta rezidențială, destinat persoanelor vârstnice.  

Obiectiv specific 2: Creșterea cu 1 a numărului de centre sociale fără 

componență rezidențială din Regiunea Nord - Est până la finalul perioadei de 

implementare, în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor vârstnice.  

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale pentru un 

număr de minim 180 de persoane vârstnice (120 de femei și 60 de bărbați) din comuna 

Săvinești, județul Neamț până la finalul anului 2023.  

Rezultate planificate: Înființarea centrului social de zi pentru persoane 

vârstnice: 1 clădire reabilitată, modernizată și dotată; 1 pachet dotări specifice pentru 

centru de zi achiziționat. 
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Imaginea nr. 30.  Plăcuța informativă privind înființarea centrului de zi 

Un nou proiect a fost inaugurat în aprilie 2020, și anume Casa de tip familial 

„Ştefan” din Săvineşti, locuinţă care a fost ridicată pentru aproximativ zece copii 

instituţionalizaţi, pe o suprafaţă de teren în valoare de 30.000 de euro. Terenul a fost 

donat de către Parohia Sf. Voievozi, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 

Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 

În anul 2005 a fost înființat Centrul Social Educativ „Popasul Iubirii 

Milostive” – Cantină Socială. Ca și servicii oferite, enumerăm: cantină socială, after 

school, activități de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, tabără de creație 

„Aripi de înger” aflată la a XI –a ediție, curs de frizerie organizat pentru părinții         
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beneficiarilor, campanii: „Dar din dar se face Rai” și „Lumina lui Hristos luminează 

tuturor”, „Ucenicii lui Moș Nicolae”, „Fii Moș Crăciun pentru un copii”, „Rugă pentru 

părinți”. 

Centrul funcționează cu angajați și voluntari. Parteneri sunt Fundația 

Solidaritate și Speranță filiala Săvinești, Fundația Împreună Pentru Solidaritate Socială, 

Primăria Săvinești. Numărul beneficiarilor se ridică la peste 500 persoane. 

Parohia “Sfinţii Voievozi” desfăşoară la Centrul Social “Popasul iubirii 

milostive”, acţiuni de solidaritate şi strângeri de fonduri pentru cei nevoiaşi şi cei aflaţi 

în dificultate. Amintim principala activitate a cantinei sociale – acordarea unei mese 

calde gratuite unui număr de peste 80 de copii nevoiaşi din Comună Săvineşti. 

Alte activităţi desfășurate în comuna Săvinești sunt:  

- organizarea unei grupe de tineri ce cântă la fluier; 

- organizarea unei tabere de creaţie; 

 - « Solidaritate, Acţiune şi Rugăciune»: ajutoare pentru sinistraţii din Buzău, 

ajutoare pentru Episcopia Harghitei şi Covasnei, ajutoare pentru Topliţa, Bălan şi 

Miercurea Ciuc; 

- « Lumina lui Hristos luminează tuturor»: acţiune desfăşurată la Centrul pentru 

persoane vârstnice Roznov; 

 - « Şi copii sărmani vor să meargă la şcoală»: acţiune desfăşurată pentru copii 

nevoiaşi din Comuna Săvineşti; 

 -  « O casă curată pentru fiecare » acţiune desfăşurată pentru copii nevoiaşi din 

Comuna Săvineşti; 

 - « Ucenicii lui Moş Nicolae » acţiune desfăşurată pentru copii nevoiaşi din 

Comuna Săvineşti; 

- « Fii Moş Crăciun pentru un copil » acţiune ce s-a desfăşurat în perioada 

pentru copii nevoiaşi din Comuna Săvineşti; 
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 - « Dar din dar se face Rai » : acţiune desfăşurată la Centrul pentru persoane 

vârstnice Roznov 

 - « Fericiţi cei Milostivi» acţiune prin intermediul căreia 7 familii primesc lunar 

o bursă; 

- « Dăruieşte o jucărie pentru o copilărie » 

- « Activităţi educaționale » - întâlnire cu cadrele didactice din Comuna 

Săvineşti 

- « Computer - informare sau dependenţă egoistă » 

- « Şcoala iubirii creştine vs Şcoala violenţei » 

În data de 25.03.2009 s-a înființat Fundaţia Solidaritate şi Speranţă – filiala 

Săvineşti. De la înfiinţare până în prezent la această filială s-au desfăşurat activităţi 

social – educative, catehetice şi filantropice, dintre care amintim: acordarea unei mese 

de prânz la un număr de 87 copii din familii defavorizate, cursuri de formare 

profesională, activităţi de artizanat (constând în confecţionare de lumânări decorative, 

brăţări, felicitări ocazionale, îngeraşi, steluţe, clopoţei croşetaţi, etc). 

Începând cu anul 2009 s-au organizat, din resursele proprii ale fundaţiei,  

activități recreativ – educative intitulate ”Tabăra de creaţie – Aripi de Înger” ajungând 

la un număr de peste 200 participanţi. Aceștia au fost din Germania, China (Hong 

Kong), judeţele Neamţ şi Bacău. Aceştia au beneficiat timp de 10 zile de: o masă de 

prânz, profesori îndrumători pentru pictură şi sport, concursuri cu premii, asistenţă 

pedagogică, excursii. 

Fundaţia dispune de un sediu primit gratuit de la primăria comunei Săvineşti, 

pe o perioadă de 10 ani. Acest sediu a fost proiectat cu destinaţie de centru social 

polivalent, având o suprafaţă de 100 mp, compartimentat în 2 săli de mese cu o 

capacitate de 100 locuri, o bucătărie dotată cu cele necesare desfăşurării unei bune 

activităţi, 2 birouri, 2 grupuri sanitare, un vestiar, un demisol dotat cu rafturi pentru 
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depozitarea alimentelor şi o cameră frigorifică de o capacitate până la 1 tonă. Acest 

centru dispune şi de un spaţiu verde generos în suprafaţă de 1000 mp. 

În cadrul fundaţiei activitatea se desfaşoară cu voluntari, o parte dintre aceştia 

au fost implicaţi în scrierea şi implementarea proiectelor de natură socială. 

Obiectivul principal al activităţiilor desfăşurate de către Fundaţia Solidaritate şi 

Speranţă – filiala Săvineşti este determinarea prin orice mijloace a copiilor din familiile 

defavorizate din comuna Săvineşti, de a frecventa învăţământul minim obligatoriu, de 

a se integra într-un mediu social care să le permită dezvoltarea abilităţilor pe termen 

lung ale lor şi a familiilor lor, consiliere pedagogică, creşterea stimei de sine, mediere 

pe piaţa muncii a beneficiarilor indirecţi, orientare profesională, reconversie 

profesională a beneficiarilor indirecţi. 

Activităţile desfăşurate de Fundaţia Solidaritate şi Speranţă – filiala Săvineşti 

se concretizează în activităţi social – educative precum: afterschool, cercuri de 

artizanat, picture, cursuri de pregătire profesională. 

Scopul centrului social este acela de a forma copii pentru viaţă, învăţându-i 

diferite activităţi educative, dar şi pentru a deveni “fii ai Bisericii noastre” prin 

catehizare şi rugăciune. 

În cadrul sondajului realizat în iunie 2021 în comuna Săvinești, la întrebarea 

”Considerați că primăria sprijină bătrânii?”, cei mai mulți, 53%, sunt de părere că 

primăria sprijină bătrânii, iar 27% au răspuns că primăria nu sprijină această categorie. 
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În ceea ce privește, persoanele cu dizabilități, 55% dintre respondeți consideră 

că primăria sprijină această categorie, 18,33% că nu sprijină, iar 26,66% nu răspund 

sau nu știu. 

 

 

În ceea ce privește categoria defavorizată a copiilor orfani, 53,33% dintre 

respondenți spun că primăria îi ajută pe aceștia, 18,33% declară că primăria nu-i ajută, 

iar 28,33% nu știu sau nu răspund. 

53%27%

20%

Considerați că primăria sprijină bătrânii în 
comuna Săvinești?

DA NU Nu raspund

55%
18.33%

26.66%

Considerați că primăria sprijină persoanele cu dizabilități în 
comuna Săvinești?

DA NU Nu raspund



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește categoria defavorizată a persoanelor cu venituri reduse, 

41,66% dintre respondenți spun că primăria îi ajută pe aceștia, 26,66% declară că 

primăria nu-i ajută, iar 31,66% nu știu sau nu răspund. 

 

 

În ceea ce privește categoria defavorizată a șomerilor, 40% dintre respondenți 

spun că primăria îi ajută pe aceștia, 26,66% declară că primăria nu-i ajută, iar 33,33% 

nu știu sau nu răspund. 

 

41.66%
26.66%

31.66%

Considerați că primăria sprijină persoanele cu 
venituri reduse în comuna Săvinești?

DA NU Nu raspund

53.33%
18.33%

28.33%

Considerați că primăria sprijină copiii 
fără părinți în comuna Săvinești?

DA NU Nu raspund
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7. Mediul 
 

În comuna Săvinești se acordă o atenție deosebită protecției mediului 

înconjurător. Astfel, în cadrul primăriei există Compartimentul Protecția Mediului. 

Acest compartiment vizează măsurile de protecție asupra mediului în ceea ce privește: 

- calitatea apei, 

- colectarea selectivă a deșeurilor 

- reciclarea anumitori deșeuri. 

  

Imaginea nr. 31.  Colectarea selectivă a gunoiului 

În comuna Săvinești, gunoiul este colectat selectiv. Pentru un mediu curat 

pentru generațiile viitoare, se colectează gratuit deșeuri electice și electronice, direct de 

la domiciliu și se casează acestea la firme și instituții, prin Sistemul Național de 

Colectare. 
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La întrebarea ”Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești referitoare 

la poluarea aerului, a apelor, a solului sau poluare fonică?”, 80% declară că nu sunt 

probleme, 5% declară că sunt puține probleme, 5% că sunt probleme medii. Doar 10% 

consideră că sunt probleme foarte mari. 

 

 

80%

5%

5%
10%

Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești referitoare la 
poluarea aerului, a apelor, a solului sau poluare fonică?

Nu sunt

Putine

Medii

Mari

Foarte mari



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

105 
 

Locuitorii comunei Săvinești, în proporție de 72%, consideră că nu sunt 

probleme în ceea ce privește modul de colectare a deșeurilor (numărul dotărilor și 

echipamentelor și calitatea serviciilor pentru colectarea deșeurilor). 15% dintre 

respondenți consideră că sunt probleme medii, iar 12% că sunt probleme mari și foarte 

mari referitoare la modul de colectare al deșeurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%

1%

15%

2% 10%

Considerați că sunt probleme în comuna Săvinești
referitoare la modul de colectare al deșeurilor: numărul
dotărilor și echipamentelor și calitatea serviciilor pentru
colectarea deșeurilor?

Nu sunt
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Medii

Mari

Foarte mari
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8. Administrația Publică Locală 
 

Primăria comunei Săvinești, formata din primar, viceprimar, secretar și aparat 

propriu de specialitate al primarului, se organizează și functionează ca o structură 

funcțională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului 

Local și dispozițiile primarului, în vederea soluționării problemelor curente ale 

colectivității locale. 

 

 

Imaginea nr. 32.  Sediul primăriei Săvinești 

 

Conform sondajului realizat, 65% dintre cei intervievați se declară foarte 

mulțumiți de capacitatea primăriei de a realiza investițiile necesare dezvoltării 

comunei. Doar 35% consideră ca Primăria are o capacitate scăzută sau foarte scăzută 

de a contribui la dezvoltarea comunei Săvinești. 
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În cadrul aceluiași sondaj, capaciatea Consiliului Local în dezvoltarea comunei 

Săvinești este apreciată ca fiind foarte ridicată de către 33,33% dintre respondenți. 

31,66% apreciază Consiliul Local ca având o capacitate ridicată, iar 21,66% ca fiind 

scăzută. Cei mai puțini, adică 13,33%, consideră ca fiind foarte scăzută capacitatea 

Consiliului Local în vederea dezvoltării comunei Săvinești. 

 

Foarte
ridicata

Ridicata Scazuta Foarte
scazuta

33.33% 31.66%
21.66%

13.33%

Cum evaluați capacitatea Primăriei în 
vederea dezvoltării comunei Săvinești?

Foarte
ridicata

Ridicata Scazuta Foarte
scazuta

33.33%
31.66% 21.66%

13.33%

Cum evaluați capacitatea Consiliului Local în 
vederea dezvoltării comunei Săvinești?



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

108 
 

Administrația publică în unitățile administrativ teritoriale se organizează și 

functionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor 

publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al 

consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. 

 

Imaginea nr. 33. Organigrama Primăriei Săvinești 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Săvinești, structura organizatorică a personalului 

primăriei se grupează în categorii de funcționari publici, personal contractual și 

demnitari alcătuind următoarea structură organizatorică: 

 Primar 

 Viceprimar 

 Secretar 

 Aparatul de specialitate al primarului: 
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 Compartiment Stare Civilă, Secretariat, Administrativ; 

 Compartiment Resurse Umane; 

 Serviciu de Asistență Socială;  

 Biblioteca Comunală; 

 Pază și Ordine Comunală; 

 Gospodarire Comunală; 

 Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Programe, 

Prognoze, Integrare Europeană; 

 Compartiment Protecția Mediului; 

 Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență; 

 Compartiment Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe Locale. 

 

Imaginea nr. 34. Sala de ședințe din cardul primăriei Săvinești 

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, este șeful administrației 

publice locale din comuna Săvinești și al aparatului de specialitate al Primarului, pe 

care îl conduce și îl controlează. Prin delegare de competență, Primarul poate trece 

exercitarea unora din atribuțiile sale viceprimarului, secretarului sau altor funcționari 
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din serviciile primăriei. In lipsa titularilor posturilor la orice nivel, corespondența se 

semnează de înlocuitorii acestora, conform Dispoziției primarului sau fișei postului, 

după caz.  

În exercitarea atribuțiilor sale, Primarul emite dispoziții cu caracter normativ 

sau individual, care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostința publică 

sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.  

Viceprimarul este subordonat Primarului si înlocuitorul de drept al acestuia. 

El exercită, prin delegare de competență, unele din atribuțiile care revin Primarului, 

conform prevederilor art.57 din Legea nr.215/2001, republicată modificată și 

completată.  

Secretarul îndeplineste atribuțiile prevăzute în art.117 din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, republicată modificată și completată, precum și alte 

atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de către Primar, 

prin delegare de competență, poate coordona și alte servicii ale aparatului de 

specialitate al Primarului, stabilite de Primar. 

Consiliul Local Săvinești 2020-2024 este format din 15 persoane care 

hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local cu excepția celor care 

aparțin de competența altor autorități publice sau locale. 

Compartiment Stare Civilă, Secretariat, Administrativ întocmește acte de 

stare civilă, răspunde de asigurarea registrelor a certificatelor de stare civilă a altor 

imprimate și materiale necesare activității de stare civilă, păstrează arhiva de stare 

civilă și asigură securitatea, conservarea si folosirea legală a imprimatelor cu regim 

special și a celorlalte documente de stare civilă și alte activități legate de acestea. 

Compartiment Resurse Umane asigură respectarea prevederilor legale 

referitoare la aplicarea Codului Muncii, și a Statutului Funcţionarilor Publici în cadrul 

instituţiei; întocmeşte, în condiţiile legii, organigrama pentru aparatul de specialitate al 

primarului şi regulamentul de organizare al instituţiei, întocmeşte statul de funcţii şi 
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statul de personal lunar şi ori de câte ori intervin mutaţii, indexări sau noi angajări, în 

baza organigramei şi a legislaţiei privind salarizarea diferitelor categorii de personal și 

alte activități legate de acestea. 

Serviciul public de asistență socială este format din 2 referenți și un asistent 

medical comunitar. Serviciul Public Local de Asistență Socială este un serviciu de 

interes local, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local, finanțat 

integral din bugetul local și bugetul de stat. 

 

 

Obiectul de activitate al Serviciului Public Local de Asistență Socială îl 

constituie acordarea de prestații și servicii sociale menite să asigure prevenirea, 

limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera 

marginalizarea sau excluderea socială. 

Biblioteca Comunală. Atribuțiile de administrație publică în sarcina 

bibliotecarului: de a pune la dispoziție servicii și de a conduce un sistem de informare 
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în bibliotecile publice și în centrele de informare; să descopere ce ii interesează pe 

cititori, să selecteze cărțile, revistele și alte publicații care apar pentru bibliotecă; să 

achiziționeze publicații, să stabilească contacte cu editurile; să țină cataloage ale 

publicațiilor din librărie; să țină înregistrări de documentare cu privire la anumite 

publicații sau articole cu ajutorul computerului, să stabilească sistemul de informații în 

cadrul bibliotecii; să ofere servicii de consultanță pe baza solicitărilor cititorului sau a 

unei probleme (nu întotdeauna exprimată clar); să împrumute cărți; să întocmească 

bibliografii de literatură de specialitate, să țină biblioteci cu o anumită specializare 

tehnică. 

Pază și Ordine Comunală. Responsabilii acestui compartiment raportează 

imediat orice activitate menită să prejudicieze prestigiul instituției și încearcă să ia 

singur măsuri pentru prevenirea unor astfel de fapte sau acțiuni. Ține în permanent 

legătura prin mijloacelor de comunicare (Radio, Telefonic) cu șeful (viceprimar) sau 

colegi, raportând imediat situațiile ivite în postul încredințat. 

Gospodărire Comunală. Responsabilii acestui compartiment realizează 

curațenia spațiilor verzi și a aleelor exterioare sediului primăriei; utilizează 

echipamentele, sculele și materialele puse la dispoziție de instituție pentru executarea 

sarcinilor de serviciu; utilizează echipamentele, sculele și materialele puse la dispoziție 

de instituție pentru executarea sarcinilor de serviciu și alte activități legate de acestea. 

Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Programe, 

Prognoze, Integrare Europeana asigură structurile de execuție în vederea avizării și 

aprobării documentației de urbanism; face propuneri pentru proiectul regulamentului 

local de urbanism și a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului; asigură 

menținerea aspectului urban și modernizarea arhitecturală a comunei; verifică scriptic 

și pe teren împreună cu Serviciul Public - Poliția Săvinești respectarea prevederilor 

legale și a regulamentului de urbanism privind construcțiile (noi, extinderi, reparații 

capitale, demolări) de pe raza comunei; analizează, verifică, întocmește și eliberează 
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certificate de urbanism, lucrări de construire și demolare pentru construcțiile și 

amenajările urbanistice din cadrul comunei Săvinești. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localitatea Săvinești 

prezintă următoarea structură: 

 

Imaginea nr. 34. Organigrama SVSU Săvinești 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Săvinești efectuează 

acțiuni în vederea stopării evenimentelor care pot produce pagube materiale sau 

victime umane. Astfel, periodic au loc următoarele acțiuni: Controale de prevenire a 

incendiilor la gospodăriile cetățenilor și la agenții economici; instructaje în școli, etc. 

 

Imaginea nr. 35. Membrii SVSU Săvinești 
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Compartiment Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe Locale, 

Contabilitate, Financiar asigură aplicarea politicilor fiscale şi bugetare prevăzute în 

programul de guvernare şi a normelor privind contabilitatea instituţiilor publice, în 

vederea elaborării proiectului de buget al Comunei Săvinești; urmăreşte execuţia 

indicatorilor din bugetul aprobat și face propuneri de modificare a acestora, cu ocazia 

rectificării bugetului; urmăreşte elaborarea, execuţia şi încheierea exerciţiului 

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei și alte activități legate de acestea. 

Capacitatea financiară  

Autoritatea publică locală se bazează în activitatea sa pe un buget local aferent 

unui an, în cadrul căruia sunt stabilite veniturile, structura acestora pe surse, respectiv 

cheltuielile și activitățile ce se vor finanța.  

Bugetul local pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 – mii lei 

Anul 2021 Estimare 2022 Estimare 2023 Estimare 2024 

13.922 mii lei 10.799,00 9.949,00 10.277,00 

Sursa: Primăria Săvinești 

 

13.922

10.799
9.949 10.277

Bugetul local pe anul 2021 și estimări pentru 
anii 2022-2024 – mii lei

Anul 2021 Estimare 2022 Estimare 2023 Estimare 2024
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În anul 2021 bugetul comunei Săvinești a fost de 13.922 mii lei, cu 22,43% mai 

mare decât bugetul previzionat al anului 2022. În anul 2022 se estimează un nivel al 

bugetului de 9.949 mii lei, cu 3,19% mai mic decât în anul 2024. 

Siguranța cetățeanului 

Comuna Săvinești a implementat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale proiectul ”Sistem de iluminat public in comuna Săvinești, județul Neamț”, 

învestiție totală de 48.905 euro, prin care s-a realizat un iluminat public modern pe 

următoarele străzi din comună: 

A1) sat Dumbrava Deal, pe DC 110 – str. Cracăului, 

a2) sat Dumbrava Deal, pe DC 110 – str. Transformatorului   

a3) sat Dumbrava Deal – Aleea Bisericii   

a4) sat Săvinești – str. Grădinarilor   

A5) sat Săvinești – str. Vulturului   

A6) sat Săvinești – str. Spicului   

Imaginea nr. 36. Sistem de iluminat public în comuna Săvinești 
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În cadrul sondajului realizat în iunie 2021, participanții au fost întrebați dacă 

primăria îi sprijină în problemele locale. 71,66% au răspuns că primăria îi spijină în 

mare și în foarte mare măsură. 13,33% au spus – în mică măsură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In foarte
mare

masura

In mare
masura

In mica
masura

In foarte
mica

masura

Nu
raspund

46.66%

25%

13.33% 11.66%

3.33%

Considerați că primaria Săvinești vă sprijină în 
problemele locale?



Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești 2021-2027 

 

117 
 

CAPITOLUL II.  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 nu este 

o simplă prezentare a factorilor care descriu situaţia economică şi socială curentă şi 

potenţialul comunei, ea fiind un instrument de bază în procesul de identificare a celor 

mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică 

şi coeziunea socială în perioada următoare. Această analiză a resurselor de care dispune 

comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, 

oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate. Utilitatea analizei 

SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie să 

includă următoarele elemente: 

 punctele tari;   

 punctele slabe;   

 oportunităţile;   

 ameninţările. 

Punctele tari sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate 

de localizarea comunei, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu 

alte zone. Punctele slabe ale comunei sunt reprezentate de acei factori sau acele 

tendinţe care creează obstacole în calea dezvoltării economico-sociale. Oportunităţile 

reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare vizat, altfel 

spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei. 

Ameninţările includ factorii din afără sistemului analizat care ar putea să pună strategia 

de dezvoltare într-o poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi, 

dar care pot fi anticipaţi. 

Avantajele analizei SWOT: 

Analiza SWOT este o metodă ce se folosește pentru formularea strategiei și 

selecției, fiind un instrument puternic ce implică un mare element subiectiv. Cel mai 
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bine este atunci când acest instrument este folosit ca un ghid și nu ca o prescripție, 

având în vedere că dezvoltarea unei comunități se bazează pe punctele tari, corectând 

punctele slabe și luând măsuri de protecție împotriva slăbiciunilor interne și a 

amenințărilor externe. Amenințările oferă o imagine de ansamblu asupra mediului 

extern, recunosc și valorifică noile oportunități. Analiza SWOT sprijină planificarea 

strategică prin următoarele metode:  este o sursă de informare pentru planificarea 

strategică;  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. 

Limitele analizei SWOT:  

Limitările analizei SWOT pot face ca Administrația Publică Locală a unui 

teritoriu să vadă unele circumstanțe ca fiind foarte simple, iar aceasta poate trece cu 

vederea unele contacte strategice fundamentale. Mai mult decât atât, categorizarea 

aspectelor ca puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări este un lucru foarte 

subiectiv, întrucât există un grad mare de incertitudine venită din mediul extern. 

Aplicarea analizei SWOT se realizează astfel: 

 Se construiesc punctele tari. 

 Se elimină punctele slabe. 

 Se exploatează oportunitățile. 

 Se îndepărtează amenințările. 

Pentru realizarea unei analize SWOT de succes trebuie să se țină cont de ceea 

ce dorește un teritoriu să obțină prin aceasta. O analiză SWOT trebuie să fie scurtă și 

simplă, dar să includă cele mai relevante detalii, prioritizând cei mai semnificativi 

factori care pot dezvolta, respectiv afecta teritoriul. 
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1. INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI 

 Localizare aproape de localitatea 

Piatra Neamț 

 Comuna este străbătută de șoseaua 

națională DN15, care leagă Piatra 

Neamț de Bacău 

 Prin comună trece și calea ferată 

Bacău-Bicaz, care este deservită de 

halta de călători Săvinești 

 Drumuri asfaltate în mare parte, în 

comuna Săvinești 

 Existența mijloacelor de transport în 

comun, asigurând legătura cu 

municipiul Piatra Neamț și 

localitățile învecinate  

 Existența trotuarelor în zonele în 

care era posibil acest lucru 

 Numărul suficient de magazine 

 Rețea de gaz metan extinsă 

 Iluminat stradal modernizat 

 Apa curentă de calitate 

 Rețea de canalizare care deservește o 

mare parte a gospodăriilor comunei 

 Existența unui dispensar 

PUNCTE SLABE 

 Rețeaua de drumuri necesită 

modernizări în anumite regiuni ale 

comunei 

 Necesitatea reabilitării clădirilor 

din comună (T1, T2 și A2) prin 

proiecte europene 

 Lipsa unor utilaje și autospeciale  

necesare pentru gospodărire 

comunală 

 Iluminatul public din comună 

necesită lucrări de modernizare si 

extindere în anumite părți ale 

comunei 

 Inexistența rețelei de distribuția a 

gazului metan pe întreaga comună 

 Nevoia de sistematizare a spațiilor 

verzi din colonia Săvinești 

 Nevoia de reabilitare, dotare și 

întreținere a locuinței sociale și 

secției de votare din comuna 

Săvinești 

 Nevoia de reabilitare a spațiului 

pentru potențiale victime ale 

violenței domestice 
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 Existența utilajelor de strict 

necesitate pentru gospodărire 

comunală 

 Camere de supraveghere 

 Colectarea selectivă a gunoiului 

 

 Lipsa unui parc de interes public în 

satul Săvinești 

 Inexistența unei zone amenajate de 

agrement și picnic în apropierea 

râului Bistrița 

 Lipsa unui mijloc de transport 

public care să unească Dumbrava 

Deal de Săvinești 

OPORTUNITĂȚI 

 Existența și posibilitatea accesării 

fondurilor nerambursabile în vederea 

dezvoltării comunei și realizării 

proiectelor de investiții în vederea 

creșterii nivelului de trai al populației 

comunei Săvinești 

 

 

 

AMENINȚĂRI 

 Cadru legislativ care menține 

monopolul de stat pentru furnizarea 

anumitor tipuri de servicii din 

infrastructura de utilități 

 Capacitate scăzută a autorității 

locale de a finanța invesții mari în 

infrastructură 
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2. ECONOMIE, AGRICULTURĂ, TURISM 

PUNCTE TARI 

 Apartenența la Grupul de Acțiune 

Locală Drumurile Bistriței poate 

contribui la dezvoltarea economic a 

comunei Săvinești 

 Existența accesului la internet în 

comună și a unei rețele de 

comunicații dezvoltată 

 Acces la utilități: apă potabilă, 

energie electrică 

 Instituțiile publice de pe raza 

comunei oferă suport actorilor locali 

 Existența asociațiilor agricole 

 Existența unei piețe agroalimentare 

pe teritoriul comunei 

 Apele subterane de pe teritoriul 

comunei Săvinești au o mare 

importanță economică atât prin 

volumul lor cât si prin calitatea 

fizico-chimică 

 Apele din zona comunei Săvinești, 

atât cele de suprafață  (Bistrița și 

Cracău) cât și cele subterane 

cantonate în depozitele de terasă, 

constituie o bogație importantă 

PUNCTE SLABE 

 Practicarea agriculturii de 

subzistență  

 Inexistența unor firme foarte 

puternice care să absoarbă forța de 

muncă locală 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii 

mediului de afaceri 

 Lipsa unui centru de afaceri de 

sprijinire a activităților de cercetare, 

dezvoltare, inovare în afaceri 

 Lipsa infrastructurii suport pentru 

dezvoltarea economică a sectorului 

zootehnic 

 Slaba valorificare a parteneriatelor 

public – privat 

 Activitatea agricolă practicată în 

mod preponderent în localitate este 

îndeosebi cea primară, reprezentată 

de producția vegetală și animală și 

într-o măsură infimă, activitatea 

agricolă secundară  

 Investiții insuficiente în agricultură  

 Practicarea agriculturii de 

subzistență  
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 Inițiativă antreprenorială este diversă 

și cuprinde numeroase sectoare de 

activitate ca: construcții, comerț,  

transporturi, servicii, agricultură 

 Existența unor monumente ale 

eroilor încă din anul 1877 

 Pierderea în timp a meșteșugurilor 

populare și a ocupațiilor tradiționale  

OPORTUNITĂȚI 

 Existența potențialului turistic ce 

poate fi valorificat 

 Fondurile europene destinate 

dezvoltării rurale, agriculturii și 

activităților conexe acesteia 

 Diversificarea activităților 

economice prin valorificarea 

corespunzătoare a resurselor locale  

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

în rândul tinerilor 

 Încurajarea la nivel județean și 

regional a unor noi forme de turism 

(religios, rural, ecologic)  

 Posibilitatea accesării fondurilor 

europene în domeniul economiei, 

agriculturii și turismului 

 Îmbunătăţirea condiţiilor 

infrastructurii fizice şi de utilităţi la 

nivel local, județean și regional va 

AMENINȚĂRI  

 Instabilitatea cadrului legislativ și 

în continuă schimbare, factor ce 

descurajează desfășurarea de 

activități economice  

 Gradul ridicat de birocrație  

 Concurența reprezentată de 

produsele agroalimentare de 

import de pe piața Uniunii 

Europene  

 Informarea la un nivel redus a 

agricultorilor cu privire la normele 

europene  

 Deficiențe ale cadrului legal pentru 

protejarea producției agricole 

interne  

 Procedura foarte complicată de 

certificare pentru produsele 

ecologice și bio  
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conduce la creșterea economică și la 

dezvoltarea turismului  

 Existența programelor ce susțin 

încurajarea și creșterea capacității 

antreprenoriale în rândul tinerilor, 

adulților și a persoanelor de sex 

feminine  

 Facilități legislative și de încurajare a 

dezvoltării de start-up-uri (ex.credite 

cu dobândă subvenționată)  

 Fondurile europene destinate 

dezvoltării rurale, agriculturii și 

activităților conexe acesteia  

 

 

 

 Experiență la un nivel relativ redus 

în elaborarea și implementarea 

proiectelor cu finanțare europeană  

 Insuficiența resurselor financiare 

necesare cofinanțării proiectelor 

din agricultură, economie și turism  

 Lipsa unei infrastructuri de utilități 

foarte dezvoltată duce la un interes 

relativ redus al investitorilor de a 

demara afaceri în comună 

 Oferte de creditare cu condiții greu 

accesibile și o rată ridicată a 

dobânzii  

 Îmbătrânirea populației și 

reducerea ponderii populației 

active  

 Noi crize economice globale  

 Pierderea tradițiilor și obiceiurilor 

locale odată cu trecerea timpului  

 Orientarea turiștilor români către 

destinații externe 

 Existența pandemiei de Covid 19 

care a afectat și continuă să 

afecteze economia, agricultura și 

turismul și întregul mod de viață al 

oamenilor 
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3. CADRUL NATURAL, DEMOGRAFIE, FORȚA DE MUNCĂ 

PUNCTE TARI 

 Existența dealurilor cu pășuni și 

fânețe ce constituie baza furajeră 

principală pentru creşterea animalelor  

 Existența la nivel local a unei reţele 

hidrografice bogate - teritoriul 

comunei este bogat în surse de apă 

subterană și este străbătut de râul 

Bistriţa  

 Densitatea populaţiei este mai mare 

în comparație cu media județeană 

rurală  

 Există forță de muncă disponibilă la 

nivel local  

 Forța de muncă prezintă 

disponibilitate pentru calificare, fiind 

deschisă la inițiativele private  

 Informarea continuă la nivel local cu 

privire la programele de calificare și 

reconversie existente în județ  

 Inființarea centrului de zi pentru 

persoane vârstnice prin finanțare cu 

fonduri europene 

 Construirea blocurilor ANL în 

Săvinești 

PUNCTE SLABE 

 Ponderea redusă a fondului forestier 

din totalul suprafeței comunei 

 Trendul descendent înregistrat de 

efectivul demografic al comunei 

Săvinești  

 Spor natural negativ  

 Populația se află într-un proces de 

îmbătrânire 

 Scădere a numărului de născuți vii 

 Creșterea numărului de decese 

 Numărul foarte mic al salariaților 

din comună  

 Reducerea activității la platforma 

chimică de la Săvinești a redus 

drastic numărul locurilor de muncă  

 Poluarea accidentală a apelor de 

suprafață, a aerului și a solului 
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 Reducerea activității la platforma 

chimică de la Săvinești a redus 

poluarea atmosferică 

 

OPORTUNITĂȚI 

 Valorificarea resurselor naturale ale 

comunei  

 Posibilitatea de accesare a 

programelor de finanțare (fonduri 

europene, naționale, guvernamentale) 

în domeniul dezvoltării resurselor 

umane, al dezvoltării și modernizării 

infrastructurii (de utilități tehnico-

edilitare, de servicii publice), 

dezvoltării mediului de afaceri, 

pentru promovarea acțiunilor 

prietenoase cu mediul înconjurător și 

a protejării acestuia, atât în rândul 

populației, cât și al agenților 

economici  

 Derularea prin AJOFM Neamț, a 

programelor de formare/recalificare 

profesională  

 Acordarea unor facilități angajatorilor 

ce creează locuri de muncă pentru 

tineri absolvenți, șomeri și categorii 

defavorizate  

AMENINȚĂRI 

 Îmbătrânirea populației și 

fenomenul de migrare a acesteia 

spre mediul urban sau străinătate  

 Creşterea ponderii muncii la negru, 

cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi 

asistenţei sociale în perspectivă  

 Creșterea numărului șomerilor din 

rândul tinerilor absolvenți, atât de 

liceu, cât și de studii universitare  
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 Organizarea, prin programe POS 

DRU, de sesiuni de consiliere și 

formare profesională, traininguri, 

workshop-uri, care să faciliteze 

integrarea profesională a șomerilor  

 Adaptarea programelor de învățământ 

la cerințele de resurse umane ale 

pieței muncii  

 Monitorizarea la nivel național a 

stării ocupaționale a populației  

 Existența a diverse facilități acordate 

angajatorilor ce creează locuri de 

muncă pentru șomeri, tineri 

absolvenți și categorii defavorizate  

 Gradul ridicat de implicare a 

autorităților locale în problemele 

comunității  
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4. SĂNĂTATE, SERVICII SOCIALE  

PUNCTE TARI 

 Existența unei înfrastructuri formată 

din cabinete medicale, 

stomatologice, farmacii, cabinete de 

medicină de familie  

 Spitalul județean Piatra Neamț este 

la doar 11 km față de comuna 

Săvinești, 

 Existența serviciilor sociale 

dezvoltate atât în cadrul primăriei cât 

și în cadrul mânăstirilor și bisericilor 

 Poziționarea comunei Săvinești în 

apropierea zonei montane are efecte 

benefice asupra calității aerului  

PUNCTE SALBE 

 Lipsa unor programe educaționale 

pentru sănătate 

 Sumele mici alocate sectorului 

medical și social 

OPORTUNITĂȚI 

 Posibilitatea accesării fondurilor 

nerambursabile în vederea 

dezvoltării infrastructurii sanitare 

 Dezvoltarea mediului privat sanitar 

AMENINȚĂRI 

 Plecarea cadrelor medicale în 

străinătate 

 Pandemia de Covid 19 
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5. EDUCAȚIE, CULTURĂ 

PUNCTE TARI 

 Existența unei infrastructuri școlare 

suficiente 

 Teren de fotbal modern 

 Sală de sport modernizată 

 Școala Gimnazială nr. 1 a beneficiat 

de lucrări de reabilitare termică și de 

creștere a eficienței energetice prin 

fonduri nerambursabile 

 Transport elevi sigur finanțat de la 

bugetul local prin punerea la 

dispoziția elevilor a unui microbuz 

școlar 

 Existența unui cămin cultural în 

comuna Săvinești 

 Existența unei biblioteci bine dotată 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa unui teatru de vară în comuna 

Săvinești 

 Inexistența unor ateliere de creație 

foarte bine organizate și dotate 

pentru susținerea și conservarea 

artei locale  

 Nevoia de reabilitare și 

modernizare a Școlii Gimnziale ”I. 

Gervescu” Săvinești și școlii 

Dumbrava Vale, 

 Inexistența unui centru de zi pentru 

elevi 

 

OPORTUNITĂȚI 

 Dezvoltarea actelor de cultură având 

la bază lăcașele de cult: Biserica de 

lemn Sf. Înviere, Biserica Sf. 

Dumitru, Biserica Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavrilă, Biserica Sfinții 

Voievozi 

 Învingerea pandemiei de Covid 19, 

pentru a se putea relua activitățile și 

AMENINȚĂRI 

 Instabilitatea economiei naționale și 

persistența crizei mondiale sanitare 

ca urmare a răspândirii virusului 

Sars-cov-2 fac procesul educațional 

să se desfășoare mult mai greu, în 

mediul online, iar evenimentele 

culturale să se reducă până la minim, 
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evenimentele reprezentative ce 

contribuiau la creșterea atractivității 

zonei din punct de vedere turistic: 

Balul Gospodarilor, Ziua Comunei, 

Balul Sărbătorilor de Paște, Datini și 

obiceiuri de Crăciun 

multe dintre evenimentele culturale 

dispărând. 
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CAPITOLUL III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
 

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană este necesar să ajungem la 

un nivel de trai similar celorlalte ţări integrate prin atingerea unui produs intern brut 

(PIB – indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor 

şi serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în 

interiorul unui stat în decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, 

România va beneficia în continuare în perioada 2021 – 2027 de finanţări pe diverse 

domenii. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Săvinești reprezintă instrumentul de 

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

se vor orienta gândirea, decizia şi acţiunea către îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

Totodată, prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgenţelor, avantajelor şi 

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

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

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

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

ale administraţiei publice locale. 

Strategia de Dezvoltare Locală are rolul de a sprijini Comuna Săvinești în faţa 

provocărilor economice și politice ale acestuia secol. Aceasta se constituie în scopul 

orientării dezvoltării comunei prin: 

• indicarea direcţiilor de dezvoltare, a priorităţilor şi acţiunilor ce pot fi 

întreprinse la nivel local în perioada următoare; 

• conştientizarea întreprinzătorilor şi a reprezentanţilor din administraţia 

publică locală, cu privire la oportunităţile oferite prin accesarea fondurilor structurale 

si de coeziune ale Uniunii Europene, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru 

dezvoltarea comunităţii locale. 
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1. Elemente componente ale Strategiei de Dezvoltare Locală 
 

Strategia de Dezvoltare Locală conduce la echilibrarea componentelor 

dezvoltării economice cu necesităţile sociale şi problemele privind protecţia mediului. 

Elementele componente ale Strategiei de Dezvoltare Locală: 

Viziunea: descrie drumul către viitorul economiei comunităţii. 

Scopul: se bazează pe viziunea generală şi pe rezultatele dorite a se obţine în 

urma procesului de planificare strategică. 

Obiectivele: stabilesc standardele de performanţă şi activităţile pentru 

realizarea fiecărui scop. Sunt limitate în timp şi măsurabile. 

Planuri de acţiune şi proiecte: implementează componentele specifice 

programelor. Trebuie să fie prioritizate şi cu costuri stabilite. Sunt limitate în timp şi 

măsurabile. 

Dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă o sursă principală a 

creşterii economice a comunităţii. Încurajarea dezvoltării acestor firme implică 

furnizarea de consultanţă, sprijin şi asigurarea resurselor necesare.  

Programele: stabilesc modalitatea de realizare a obiectivelor dezvoltării. Sunt 

limitate în timp şi măsurabile. 

Viziunea  

În anul 2027, comuna Săvinești va fi o comună dezvoltată din punct de vedere 

economic și social, cu infrastructură modernă de utilități, care oferă locuitorilor săi 

condiții optime de trai. Comuna Săvinești va deține un loc important în cadrul județului 

Neamț și se va dezvolta prin valorificarea și exploatarea corespunzătoare a resurselor 

naturale locale și atragerea de fonduri nerambursabile. 

Scopul  

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Săvinești este creșterea 

nivelului de trai al populației. 
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Obiectivul general  

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă 

a comunei Săvinești prin creşterea competitivităţii economiei locale, diversificarea 

activităţilor economice şi atractivitatea socio-culturală a localităţii. 

Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de realizarea următoarelor 

ținte: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea 

accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii; 

 realizarea creşterii economice prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, 

 oferirea oportunităţii pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile 

comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 

parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri; 

 sprijinirea transformărilor din învăţământul local şi menţinerea calității actului 

didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi combaterea 

abandonului școlar și promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel 

încât toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să participe şi să se 

identifice cu comunitatea; 

 îmbunătăţirea accesului la bunăstare al grupurilor defavorizate. 

 

Obiective specifice  

Pentru realizarea obiectivului general al strategiei de dezvoltare a comunei 

Săvinești, au fost stabilite următoarele obiective strategice de dezvoltare:  

1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

2. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei Săvinești;  

3. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor regenerabile de energie; 

4. Dezvoltarea capacității administrației locale prin îmbunătățirea continuă a 

serviciilor publice locale. 
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Obiectivul strategic numărul 1: 

Obiective 

strategice de 

dezvoltare 

Priorități 

 

Măsuri 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

tehnico-

edilitare 

1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

1.1.1. Modernizarea și reabilitarea 

infrastructurii rutiere de interes local 

1.1.2. Îmbunătățirea accesibilității teritoriale 

1.1.3. Sporirea siguranței de circulație rutieră 

și pietonală pe drumurile publice 

1.1.4. Dezvoltarea sistemului de transport 

public 

1.1.5. Dezvoltarea infrastructurii agricole 

1.1.6. Îmbunătățirea accesibilității 

exploatațiilor agricole 

1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

1.2.1. Dezvoltarea sistemului de apă-canal 

1.2.2. Dezvoltarea sistemului de distribuție a 

gazelor naturale 

1.2.3. Dezvoltarea și modernizarea rețelei de 

distribuție a energiei electrice 

1.2.4. Adaptarea rețelei de iluminat la 

standarde europene 

1.2.5. Creșterea gradului de confort și 

siguranță a populației, din punct de vedere al 

iluminatului public 

1.2.6. Îmbunătățirea serviciilor de 

telecomunicații 
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Obiectivul strategic numărul 2: 

Obiective 

strategice de 

dezvoltare 

Priorități 

 

Măsuri 

2. Îmbunătățirea 

calității vieții 

locuitorilor 

comunei 

Săvinești 

2.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

2.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale în vederea asigurării unui 

cadru prielnic de desfășurare a actului 

educațional în unitățile de învățământ de 

pe raza comunei 

2.1.2. Asigurarea unui mediu benefic 

dezvoltării educaționale și personale a 

elevilor 

2.1.3. Îmbunătățirea calității actului 

educațional 

2.1.4. Asigurarea accesului la educație a 

populației aflate în situații de risc, implicit 

prevenirea abandonului școlar 

2.1.5. Impulsionarea activității de studiu 

și cercetare la nivel local 

 2.2. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

locale de sănătate 

și asistență socială 

2.2.1. Dezvoltarea unui sistem de servicii 

medicale moderne, performante și 

accesibile tuturor categoriilor de persoane 

și îmbunătățirea stării de sănătate a 

cetățenilor prin creșterea accesului la 

servicii de sănătate în condiții moderne 
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2.2.2. Dezvoltarea și eficientizarea unor 

servicii sociale pentru toate categoriilor 

de grupuri vulnerabile 

 2.3. Dezvoltarea 

infrastructurii 

culturale, de 

agrement 

și petrecere a 

timpului 

liber 

2.3.1. Susținerea vieții spirituale a 

comunei 

2.3.2. Promovare a tradițiilor locale  

 2.3.3. Îmbunătățirea managementului 

local în sectorul sportiv și susținerea 

activităților sportive 

2.3.4. Modernizarea infrastructurii 

sportive 

2.3.5. Diversificarea activităților sportive  

2.3.6. Îmbunătățirea managementului 

local în sectorul de agrement prin 

susținerea activităților specifice 

2.3.7. Modernizarea infrastructurii de 

agrement 

2.3.8. Diversificarea activităților 

recreative și de divertisment 

2.3.9. Înființarea și modernizarea 

parcurilor și a altor spații verzi 

2.3.10. Înființarea și dotarea locurilor de 

joacă pentru copii 

2.3.11. Asigurarea facilităților necesare 

înființării de spații pentru petrecerea 

timpului liber 
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Obiectivul strategic numărul 3: 

Obiective 

strategice de 

dezvoltare 

Priorități 

 

Măsuri 

3 Protejarea 

mediului și 

optimizarea 

utilizării resurselor 

regenerabile de 

energie 

3.1.Creșterea 

eficienței energetice 

în clădirile publice și 

a sistemului de 

iluminat public 

3.1.1. Gestionarea eficientă a 

consumului de energie prin 

valorificarea resurselor regenerabile  

3.1.2. Reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră 

3.1.3. Reducerea consumului de 

energie din instituțiile publice din 

localitate 

3.1.4. Creșterea gradului de 

eficiență energetică a clădirilor 

publice 

3.2 Protejarea 

mediului înconjurător 

3.2.1. Îmbunătățirea eficienței 

serviciilor de gospodărire comunală 

prin dotare corespunzătoare 

3.2.2. Dotarea Serviciului Volunar 

pentru Situații de Urgență 

3.2.3. Eficientizarea controlului 

privind depozitarea deșeurilor 

provenite din agricultură și din 

activitățile de creștere a animalelor 

3.2.4.Îmbunătățirea calității 

mediului 
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Obiectivul strategic numărul 4: 

Obiective 

strategice de 

dezvoltare 

Priorități 

 

Măsuri 

4 Dezvoltarea 

capacității 

administrației 

locale prin 

îmbunătățirea 

continuă a 

serviciilor publice 

locale 

4.1. Îmbunătățirea 

serviciilor 

administrației 

publice locale 

4.1.1. Îmbunătățirea coeziunii dintre 

administrația publică locală și alți 

factori interesați prin dezvoltarea 

capacității de planificare strategică  

4.1.2. Îmbunătățirea calității și 

diversificarea serviciilor din cadrul 

primăriei prin digitalizare și dotare 

cu softuri și echipamente 

performante și nu numai 

4.1.3. Dezvoltarea și dotarea 

serviciilor publice 

4.1.4. Dotarea primăriei cu utilaje, 

echipamente și accesorii pentru 

întreținerea domeniului public 

4.1.5 Reabilitarea Secției de votare 

din incinta Vilei 8 și Secția de 

votare de la Dumbrava Deal aflată 

în incinta Școlii cu clasele I-IV din 

Dumbrava Deal. 
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2. Portofoliu de proiecte 
I. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

 Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local, 

 Pietruirea drumurilor de exploatare a terenurilor extravilane, 

 Extinderea rețelei de alimentare apă – canal în satul Dumbrava Deal, 

 Extinderea și modernizarea rețelei de distribuția a gazului metan în satul 

Dumbrava Deal. 

II. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei Săvinești  

 Reabilitarea și modernizarea Școlii Dumbrava Vale,  

 Inființare centru de zi pentru elevi,  

 Reabilitarea, dotarea și întreținerea locuinței sociale, 

 Reabilitarea spațiului pentru potențiale victime ale violenței domestice, 

 Reabilitarea clădirilor din comună (T1, T2 și A2) prin proiecte europene, 

 Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare din comună, 

 Înființare parc de interes public în satul Săvinești, 

 Amenajare zonă de agrement și picnic în apropierea râului Bistrița, 

 Organizarea unui atelier de creație pentru susținerea și conservarea artei 

locale, 

 Construirea unui teatru de vară în comuna Săvinești. 

III. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor regenerabile de 

energie 

 Modernizarea și extinderea iluminatului public în comună. 

IV. Dezvoltarea capacității administrației locale prin îmbunătățirea 

continuă a serviciilor publice locale 

 Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală, 

 Reabilitarea, dotarea și întreținerea secțiilor de votare din comuna 

Săvinești. 
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Fișa de proiect nr. 1 

 

 Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții pentru realizarea, modernizarea, 

reabilitarea rețelei stradale din comuna Săvinești.  

Justificarea 

proiectului 

 

Obiectivul proiectului propus este reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii rutiere în vederea asigurării unui 

acces rapid și sigur, pe teritoriul comunei Săvinești, în vederea 

punerii în valoare a potențialului economic al acestei zone și al 

diversificării economiei locale.  

Modernizarea rețelei stradale va presupune lucrări de 

asfaltare, efectuarea rigolelor de scurgere și a trotuarelor, 

consolidări, terasamente, refacere și reabilitarea drumurilor 

afectate de alunecări de teren și inundații, etc.  

Infrastructura de transport de calitate contribuie în mod 

esenţial la creşterea atractivităţii şi accesibilităţii. Aceasta are 

un rol foarte important în viața unei comunități, contribuind la 

ameliorarea și la reducerea disparităților înregistrate 

comparative cu alte comune. Calitatea infrastructurii rutiere 

influențează creșterea coeziunii economice dintr-o regiune.  

Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării economice viitoare a comunei Săvinești, prin 

conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătăţirea 

legăturilor rutiere între satele componente.  

Rezultatele obținute prin implementarea proiectului vor 

consta în creșterea gradului de asfaltare a rețelei de drumuri 
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comunale, îmbunătățirea accesului populației la locuri de 

muncă, servicii și fluidizarea transportului de mărfuri cu impact 

direct asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.  

Existența unei infrastructuri rutiere moderne generează 

un confort tehnico-edilitar ridicat și un număr mai mare de 

proiecte de investiții.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei, agenții 

economici  

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, 

administrația publică locală 

Rezultate 

previzionate  

 

Îmbunătățirea accesibilității în comună 

Creșterea atractivității investiționale  

Creșterea nivelului de trai al populației  

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

1.1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

3.2 Protejarea mediului înconjurător 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 2 

 

 Pietruirea drumurilor de exploatare a terenurilor 

extravilane 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții pentru reabilitarea drumurilor de 

exploatare a terenurilor extravilane din comuna Săvinești.  

Justificarea 

proiectului 

 

Obiectivul proiectului propus este reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de drumuri în vederea asigurării 

unui acces sigur către terenurile extravilane din comună în 

vederea punerii în valoare a potențialului economic al acestei 

zone și al diversificării economiei locale.  

Reabilitarea acestor drumuri va presupune lucrări de 

nivelare și pietruire. 

Proiectul propus vizează modernizarea sistemului rutier 

în concordanță cu noile cerințe rezultate din intensitatea 

traficului, a dezvoltării utilajelor de exploatare agricolă și 

transport produse agricole și a condițiilor privind circulația pe 

drumurile publice prin modernizarea drumurilor ce asigură 

accesul către exploatațiile agricole situate în comuna Săvinești.  

Rezultatele obținute prin implementarea proiectului vor 

consta în creșterea gradului de reabilitare a drumurilor, 

îmbunătățirea accesului populației la terenurile extravilane, 

facilitarea transportului de bunuri cu impact direct asupra 

dezvoltării economice teritoriale echilibrate.  
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Existența unei infrastructuri de transport îmbunătățite 

generează un confort tehnico-edilitar ridicat și un număr mai 

mare de proiecte de investiții.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei, agenții 

economici  

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, 

administrația publică locală 

Rezultate 

previzionate  

 

Îmbunătățirea accesibilității către terenurile extravilane 

Creșterea atractivității investiționale  

Creșterea nivelului de trai al populației  

 Dezvoltare 

Locală  

1.1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

3.2 Protejarea mediului înconjurător 

 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 3 

 

 Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în satul 

Dumbrava Deal 

Descrierea 

proiectului 

 

Realizarea de investiții în scopul extinderii rețelei de 

alimentare cu apă și canalizare, cu stație de epurare și 

clorhidrare, în satul Dumbrava Deal. 

Justificarea 

proiectului 

 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul 

Dumbrava Deal este necesară pentru ca locuitorilor acestui sat 

să li se asigure un grad sporit de confort casnic și să beneficieze 

de apă potabilă.  

Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă 

potabilă în satul Dumbrava Deal se impune ca o necesitate 

deosebită, în scopul asigurării unui grad mai ridicat de confort 

casnic, pentru un număr cât mai mare de locuitori, urmărindu-

se obiective precum: modenizarea echipamentelor tehnico-

sanitare atât în gospodăriile persoanelor fizice, cât și încetinirea, 

sau chiar stoparea procesului actual de impurificare a pânzei 

freatice.  

Efectele acestui proiect vor consta în furnizarea apei 

potabile conform standardelor de calitate UE și stimularea 

creșterii economice prin îmbunătățirea și modernizarea 

infrastructurii din comună.  

Importanța existenței unei rețele de canalizare reiese din 

importanța evitării problemelor generate de lipsa acesteia, 

precum problemele de mediu, apele reziduale fiind o sursă de 
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poluare, atât pentru sol, cât și pentru subsol, pânza freatică și 

apele de suprafață.  

Înființarea rețelei de canalizare acolo unde aceasta nu 

există va contribui la oferirea de facilități moderne locuitorilor 

comunei, contribuind la creșterea nivelului de trai, la creșterea 

atractivității localității și la reducerea decalajelor înregistrate în 

comparație cu alte localități similare ca dimensiune din 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.  

Proiectul propus are ca scop îmbunățirea calității vieții 

în comuna Săvinești în conformitate cu standardele europene şi 

cu urmărirea obiectivului de dezvoltare durabilă a comunei.  

Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de mediu, 

având un impact considerabil la dezvoltarea comunității.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii satului Dumbrava Deal, 

agenții economici  

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, 

administrația publică locală 

Rezultate 

previzionate  

 

Rețea de apă-canal extinsă 

Asigurarea unei facilități importante 

Creșterea atractivității investiționale  

Creșterea nivelului de trai al populației  

Protecția mediului înconjurător 

Dezvoltarea teritorială conform standardelor actuale 

Prioritățile 

vizate de 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

3.2 Protejarea mediului înconjurător 
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Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 4 

 

 Extinderea și modernizarea rețelei de distribuția a gazului 

metan în satul Dumbrava Deal 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul extinderii rețelei de  

distribuție a gazului metan în satul Dumbrava Deal. 

Justificarea 

proiectului 

 

Extinderea rețelei de distribuție a gazului metan în satul 

Dumbrava Deal este necesară astfel încât, locuitorilor acestui 

sat, să li se asigure un grad sporit de confort casnic și să 

beneficieze de rețea de gaz metan.  

Extinderea rețelei de distribuție a gazului metan în satul 

Dumbrava Deal se impune ca o necesitate deosebită, în scopul 

asigurării unui grad mai ridicat de confort casnic, pentru un 

număr cât mai mare de locuitori, urmărindu-se obiective 

precum: modenizarea echipamentelor tehnico-sanitare atât în 

gospodăriile persoanelor fizice, cât și încetinirea, sau chiar 

stoparea procesului actual de utilizare a lemnului pentru 

încălzire sau procesare a alimentelor.  

Efectele acestui proiect vor consta în distribuția gazului 

metan conform standardelor de calitate UE și stimularea 

creșterii economice prin îmbunătățirea și modernizarea 

infrastructurii tehnico-edilitare din comună.  

Importanța existenței rețelei de distribuție a gazului 

metan reiese din importanța evitării problemelor generate de 

lipsa acesteia, precum problemele de mediu, distrugerea 
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pădurilor fiind o sursă de poluare, atât pentru sol, cât și pentru 

întregul ecosistem.   

Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a 

gazului metan, unde aceasta nu există, va contribui la oferirea 

de facilități moderne locuitorilor comunei, contribuind la 

creșterea nivelului de trai, la creșterea atractivității localității și 

la reducerea decalajelor înregistrate în comparație cu alte 

localități similare ca dimensiune din Regiunea de Dezvoltare 

Nord-Est.  

Proiectul propus are ca scop îmbunățirea calității vieții 

în comuna Săvinești în conformitate cu standardele europene şi 

cu urmărirea obiectivului de dezvoltare durabilă a comunei.  

Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de mediu, 

având un impact considerabil la dezvoltarea comunității.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii satului Dumbrava Deal, 

agenții economici  

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, 

administrația publică locală 

Rezultate 

previzionate  

 

Rețea de distribuția a gazului metan extinsă 

Asigurarea unei facilități importante 

Creșterea atractivității investiționale  

Creșterea nivelului de trai al populației  

Protejarea pădurilor 

Dezvoltarea teritorială conform standardelor actuale 
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Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

3.2 Protejarea mediului înconjurător 

 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 5 

 

 Reabilitarea și modernizarea Școlii Dumbrava Vale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul reabilitării și 

modernizării Școlii Dumbrava Vale. 

Justificarea 

proiectului 

 

Școala Gimnazială ”I. Gervescu” Săvinești prezintă o 

serie de lipsuri și deficiențe, pe care autoritatea publică locală 

urmărește să le elimine prin implementarea acestui proiect.  

 Proiectul propus este important pentru comunitatea 

locală deoarece va oferi condiții optime procesului de învățare 

școlarilor din comuna Săvinești.  

Sunt necesare lucrările de reabilitare și modernizare a 

Școlii ”I. Gervescu”, întrucât elevii au nevoie de condiții 

favorabile pentru activitatea lor școlară. Aceste măsuri vor duce 

la atragerea copiilor spre școală.  

Existența elevilor cu rezultate bune/foarte bune la 

învățătură și diferitele concursuri școlare confirmă importanța 

deosebită a acestui proiect.  

Proiectul propus are ca scop îmbunățirea calității vieții 

în comuna Săvinești în conformitate cu standardele europene şi 

cu urmărirea obiectivului de dezvoltare durabilă a comunei.  

Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de 

învățământ, având un impact considerabil la dezvoltarea 

comunității.  
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Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: elevii comunei Săvinești și cadrele 

didactice 

Beneficiari indirecți: familiile elevilor, comunitatea în 

ansamblu, sistemul educațional în ansamblu 

Rezultate 

previzionate  

 

Oferirea de condiții optime de studiu  

Respectarea normele educaționale și sanitare  

Încurajarea copiilor să învețe  

Reducerea ratei absenteismului școlar  

Susținerea activității cadrelor didactice  

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

3.1.Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și 

a sistemului de iluminat public  

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 6 

 

 Reabilitarea și modernizarea Școlii Dumbrava Vale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul reabilitării și 

modernizării Școlii Dumbrava Vale. 

Justificarea 

proiectului 

 

Școala Dumbrava Vale prezintă o serie de lipsuri și 

deficiențe, pe care autoritatea publică locală urmărește să le 

elimine prin implementarea acestui proiect.  

 Proiecul propus este important pentru comunitatea 

locală deoarece va oferi condiții optime procesului de învățare 

școlarilor din comuna Săvinești.  

Sunt necesare lucrările de reabilitare și modernizare a 

Școlii Dumbrava Vale, întrucât elevii au nevoie de condiții 

favorabile pentru activitatea lor școlară. Aceste măsuri vor duce 

la atragerea copiilor spre școală.  

Existența elevilor cu rezultate bune/foarte bune la 

învățătură și diferitele concursuri școlare confirmă importanța 

deosebită a acestui proiect.  

Proiectul propus are ca scop îmbunățirea calității vieții 

în comuna Săvinești în conformitate cu standardele europene şi 

cu urmărirea obiectivului de dezvoltare durabilă a comunei.  

Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de 

învățământ, având un impact considerabil la dezvoltarea 

comunității.  
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Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: elevii comunei Săvinești și cadrele 

didactice 

Beneficiari indirecți: familiile elevilor, comunitatea în 

ansamblu, sistemul educațional în ansamblu 

Rezultate 

previzionate  

 

Oferirea de condiții optime de studiu  

Respectarea normele educaționale și sanitare  

Încurajarea copiilor să învețe  

Reducerea ratei absenteismului școlar  

Susținerea activității cadrelor didactice  

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

3.1.Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și 

a sistemului de iluminat public  

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 7 

 

 Înființare centru de zi pentru elevi 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul înființării unui centru 

de zi pentru elevi. 

Justificarea 

proiectului 

 

De cele mai multe ori, părinții, în condițiile economice 

actuale, nu pot acorda copiilor toată atenția de care aceștia au 

nevoie, lucru care poate atrage după sine lacune în dezvoltarea 

personalității acestora, ce le va afecta dezvoltarea ca adult. 

Pentru suplinirea timpului acordat de părinți copiilor, activitatea 

unui centru de zi pentru elevi se dovedește foarte important.  

Centrul de zi pentru elevi ce va fi înființat în comuna 

Săvinești va asigura desfășurarea următoarelor activități:  

 Acordarea de suport copiilor, în realizarea temelor 

pentru acasă  

 Activități de petrecere utilă a timpului liber, cu scop 

educativ și de dezvoltare personală  

 Consiliere psihopedagogică  

 Consiliere pentru orientare școlară și vocațională  

 Cursuri de limba engleză și de competențe TIC  

 Activități sportive, culturale, artistice  

Pentru funcționarea corespunzătoare a centrului de zi 

pentru elevi, acesta va trebui dotat în mod corespunzător cu 

echipamente, mobilier și consumabile, specifice activităților 

educative ce se vor desfășura aici: calculatoare, videoproiector, 
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cărți, enciclopedii, atlasuri, rechizite, mese, scaune, jocuri 

educative, hărți, etc.  

Resursele umane ce vor asigura desfășurarea 

activităților centrului, vor fi reprezentate de educator/învățător, 

psiholog, profesor de limba engleză, profesor informatică 

(competențe în tehnologia informației și comunicațiilor), etc. 

Grija pentru copii și pentru dezvoltarea armonioasă a 

acestora trebuie să caracterizeze orice comunitate care își 

dorește ca dezvoltarea durabilă să nu rămână doar un concept 

pur teoretic, ci o premiză realizabilă și prin asigurarea 

condițiilor propice dezvoltării personale a copiilor care sunt 

viitorul comunității.   

Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de 

învățământ, având un impact considerabil la dezvoltarea 

comunității.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: elevii comunei Săvinești și cadrele 

didactice 

Beneficiari indirecți: familiile elevilor, comunitatea în 

ansamblu, sistemul educațional în ansamblu 

Rezultate 

previzionate  

 

Înființarea unui centru de zi pentru elevi   

Acordarea de suport familiilor cu copii  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Creșterea atractivității comunei în luarea deciziei de a 

locui aici 
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Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

3.1.Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și 

a sistemului de iluminat public  

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 8 

 

 Reabilitarea, dotarea și întreținerea locuinței sociale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în reabilitarea, dotarea și 

întreținerea locuinței sociale pentru persoanele defavorizate. 

Justificarea 

proiectului 

 

Locuința socială este situată la mansarda Dispensarului 

Uman din comuna Săvinești. Beneficiarii sunt o familie cu 5 

persoane din comuna Săvinești.  

Pentru a se putea dezvolta cât mai bine, copiii au nevoie 

de atenția și sprijinul familiei, lucru care daca nu se întâmplă, 

atrage după sine lacune în dezvoltarea personalității acestora, ce 

le va afecta dezvoltarea ca adult. Pentru suplinirea lipsurilor 

materiale acordate de părinți copiilor, autoritatea locală 

Săvinești a pus la dispoziția unei familii formata din 5 membri 

o locuință socială.  

Pentru condiții de trai decente, această locuință socială, 

necesită lucrări de reabilitare, dotare în mod corespunzător cu 

echipamente, mobilier și consumabile, specifice unei locuințe.  

Grija pentru copii, dar și pentru alte persoane aflate într-

o situație precară, cât și grija pentru dezvoltarea armonioasă a 

acestora, trebuie să caracterizeze orice comunitate care își 

dorește ca dezvoltarea durabilă să nu rămână doar un concept 

pur teoretic, ci o premiză realizabilă și prin asigurarea 

condițiilor propice dezvoltării personale a copiilor care sunt 

viitorul comunității.   
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Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de trai, 

având un impact considerabil la dezvoltarea comunității.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: persoanele ce trăiesc în această 

locuință socială 

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, sistemul 

social în ansamblu 

Rezultate 

previzionate  

 

Reabilitarea, dotarea și întreținerea locuinței sociale   

Acordarea de suport familiilor cu copii  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.2. Îmbunătățirea infrastructurii locale de sănătate și 

asistență socială  

3.1.Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și 

a sistemului de iluminat public  

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 9 

 

 Reabilitarea spațiului pentru potențiale victime ale violenței 

domestice 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul reabilitării spațiului 

pentru potențiale victime ale violenței domestice 

Justificarea 

proiectului 

 

Spațiul pentru potențialele victime ale violenței 

domestice este un apartament din Vila 8 din colonia Săvinești. 

Beneficiarii pot fi cazați deoarece apartamentul are 2 

dormitoare. Ei pot beneficia de consiliere specializată. Sunt 18 

persoane care au nevoie de un adăpost în caz de nevoie dar și 

de asistență și susținere materială. 

Pentru funcționarea corespunzătoare a spațiului pentru 

potențialele victime ale violenței domestice, acesta va trebui 

reabilitat în mod corespunzător și dotat cu echipamentele și 

mobilierul necesare.  

Grija pentru semenii noștrii trebuie să caracterizeze 

orice comunitate care își dorește ca dezvoltarea durabilă să nu 

rămână doar un concept pur teoretic, ci o premiză realizabilă.   

Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de trai, 

având un impact considerabil la dezvoltarea comunității.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: potențialele victime ale violenței 

domestice  

Beneficiari indirecți: familiile acestora și comunitatea în 

ansamblu 
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Rezultate 

previzionate  

 

Reabilitarea spațiului pentru potențiale victime ale 

violenței domestice  

Acordarea de suport persoanelor aflate în căutarea unui 

adăpost.  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.2. Îmbunătățirea infrastructurii locale de sănătate și 

asistență socială  

 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 10 

 

 Reabilitarea clădirilor din comună (T1, T2 și A2) prin 

proiecte europene 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul reabilitării clădirilor 

din comună (T1, T2 și A2) prin proiecte europene. 

Justificarea 

proiectului 

 

Clădirile T1, T2 și A2 sunt blocurile din colonia 

Săvinești care au fost construite odată cu Platforma Săvinești. 

După diminuarea activității combinatului, locuințele de serviciu 

pentru muncitori și-au pierdut rostul iar astăzi sunt în stare 

avansată de degradare și necesită lucrări de reabilitare. 

Implementarea proiectului va aduce o contribuție 

importantă la conformarea cu standardele europene de trai, 

având un impact considerabil la dezvoltarea comunității.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii acestor blocuri 

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblul ei 

Rezultate 

previzionate  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Creșterea atractivității zonei 

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

3.1.Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și 

a sistemului de iluminat public  

3.2 Protejarea mediului înconjurător 

 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  
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Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 11  

 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților sanitare 

din comună 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul reabilitării și 

modernizării unităților sanitare din comună. 

Justificarea 

proiectului 

 

Clădirea în care, în prezent funcționează Dispensarul 

Local din comuna Săvinești este în stare de degradare, clădirea 

fiind foarte veche, iar actul medical nu poate fi asigurat la nivel 

corespunzător, la standarde europene. 

Prin implementarea proiectului propus, Dispensarul 

Local va fi reabilitat și renovat complet: se va realiza renovarea 

interioară și exterioară a clădirii.  

După finalizarea reabilitării și renovării, vor fi realizate 

investiții în achizița de dotări care să asigure calitatea actului 

medical și protejarea sănătății pacienților la standard conforme.  

Implementarea proiectului va contribui la creșterea nivelului de 

trai al populației, la îmbunătățirea sistemului medical local și la 

creșterea încrederii pacienților în serviciile medicale prestate în 

încinta dispensarului local modernizat, ce respectă toate 

normele de sănătate și igienă, și poate asigura tratarea 

corespunzătoare a pacienților.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești și 

cadrele medicale 

Beneficiari indirecți: sistemul sanitar local, comunitatea 

în ansamblu 
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Rezultate 

previzionate  

 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților sanitare 

din comună   

Creșterea actului medical 

Creșterea gradului de încredere în sistemul medical 

local  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Creșterea atractivității comunei în luarea deciziei de a 

locui aici 

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.2. Îmbunătățirea infrastructurii locale de sănătate și 

asistență social 

3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile publice 

4.1. Îmbunătățirea serviciilor administrației publice 

locale 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 12  

 

 Înființare parc de interes public în satul Săvinești 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul înființării unui parc de 

interes public în satul Săvinești. 

Justificarea 

proiectului 

 

La nivelul comunei Săvinești, amenajarea unui parc este 

un obiectiv important, având în vedere necesitatea petrecerii 

timpului liber al copiilor, al tinerilor și nu numai, în natură, în 

aer liber, dar și din perspectiva îmbunătățirii aspectului local 

general.  

La nivel local există necesitatea amenajării unui parc 

deoarece se identifică inexistența locurilor de recreere special 

amenajate și de socializare, menite să asigure diversitatea 

activităților locuitorilor, dar și comunicarea și socializarea în 

deplină siguranță și într-un mediu foarte plăcut.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești  

Beneficiari indirecți: UAT Săvinești 

Rezultate 

previzionate  

 

Oferirea de condiții optime de petrecere a timpului liber, 

în natură  

Diversificarea modalităților de petrecere a timpului 

liber  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Creșterea atractivității comunei în luarea deciziei de a 

locui aici 
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Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.3. Dezvoltarea infrastructurii culturale, de agrement 

și petrecere a timpului liber 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 13 

 

 Amenajare zonă de agrement și picnic în apropierea râului 

Bistrița 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul amenajării unei zone 

de agrement și picnic în apropierea râului Bistrița. 

Justificarea 

proiectului 

 

La nivelul comunei Săvinești, amenajarea unei zone de 

agrement și picnic în apropierea râului Bistrița este un obiectiv 

important, având în vedere necesitatea petrecerii timpului liber 

al copiilor, al tinerilor și nu numai, în natură, în aer liber, dar și 

din perspectiva îmbunătățirii aspectului local general.  

În contextul pandemiei de covid-19, cand populația a 

fost nevoită să păstreze o anumită distanțare socială, iar 

socializarea s-a realizat cu multe restricții, o zonă verde în aer 

liber este mai mult decât benefică, este o necesitate chiar și din 

punct de vedere al sănătații oamenilor. 

De asemenea, realizarea unei zone bine amenajate și 

dotate are ca rezultat și protejarea mediului înconjurător prin 

colectarea gunoaielor în locuri special amenajate. 

La nivel local există necesitatea amenajării unei zone de 

agrement și picnic deoarece se identifică inexistența unui astfel 

de loc de recreere special amenajat.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești  

Beneficiari indirecți: UAT Săvinești 

Rezultate 

previzionate  

Oferirea de condiții optime de petrecere a timpului liber, 

în natură  
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 Diversificarea modalităților de petrecere a timpului 

liber  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Creșterea atractivității comunei în luarea deciziei de a 

locui aici 

Protejarea mediului înconjurător 

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.3. Dezvoltarea infrastructurii culturale, de agrement 

și petrecere a timpului liber 

3.2 Protejarea mediului înconjurător 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 14 

 

 Organizarea unui atelier de creație pentru susținerea și 

conservarea artei locale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul promovării tradițiilor 

locale, a muzicii populare, a artei locale în general. 

Justificarea 

proiectului 

 

La nivelul comunei Săvinești, organizarea unui atelier 

de creație pentru susținerea și conservarea artei locale este un 

obiectiv important, având în vedere tradițiile frumoase, 

obiceiurile din străbuni care trebuie păstrate și transmise 

generațiilor următoare pentru păstrarea identității neamului 

românesc. 

Prin proiect se urmǎreşte organizarea unui atelier de 

creație care sǎ revigoreze potenţialul cultural local, prin 

derularea de evenimente de promovare a culturii locale a 

comunei Săvinești, precum și a muzicii populare românești.  

 Atelierul de creație va contribui la păstrarea identității 

culturale a comunității în ansamblul său și va constitui atât o 

alternativă cu impact cultural-educativ, de petrecere a timpului 

liber, pentru cetățenii comunei Săvinești, cât și o posibilitate de 

descoperire și "valorificare" a persoanelor talentate din zonă, 

care pot face cunoscut numele comunei Săvinești.  

Încurajarea tinerelor talente aduce beneficii nu doar 

copiilor și familiilor acestora, ci și comunității, per ansamblu, 

prin conturarea unei imagini pozitive și oferirea unui exemplu 

de bună practică pentru comunitățile învecinate. 

Beneficiari Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești  
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 Beneficiari indirecți: mediul cultural al comunei, 

comunitatea în ansamblul său  

Rezultate 

previzionate  

 

Creșterea interesului populației tinere în special, cu 

privire la tradiții și arta populară locală  

Diversificarea modalităților de petrecere a timpului 

liber  

Îmbunătățirea imaginii comunei și promovarea acesteia  

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.3. Dezvoltarea infrastructurii culturale, de agrement 

și petrecere a timpului liber  

3.2 Protejarea mediului înconjurător 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 15 

 

 Construirea unui teatru de vară în comuna Săvinești 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul construirii unui teatru 

de vară în comuna Săvinești. 

Justificarea 

proiectului 

 

La nivel local, în comuna Săvinești nu există un teatru 

de vară, unde pe timpul verii și în vacanțe, să se desfășoare și să 

se organizeze activități extracurriculare cu copiii, tinerii și nu 

numai.  

Prin implementarea acestui proiect, se va înființa un 

teatru de vară unde se vor organiza atât reprezentații artistice, 

cât și festivități diverse (evenimente literare, decernări de 

premii, serbările de final de an școlar - în cazul în care condițiile 

meteo nu permit desfățurarea în aer liber, etc.)  

Proiectul propus va contribui la dezvoltarea 

infrastructurii sistemului educativ din comuna Săvinești.  

Nevoia construirii unui teatru de vară în comuna 

Săvinești este accentuată și de pandemia de covid-19 care ne 

obligă, pentru prevenirea răspândirii virusului sars-cov 2, să 

limităm evenimentele de amploare în spații închise. 

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești  

Beneficiari indirecți: sistemul de educație și cultură la 

nivelul comunei, comunitatea în ansamblul său  

Rezultate 

previzionate  

 

Diversificarea modalităților de petrecere a timpului 

liber  

Îmbunătățirea imaginii comunei și promovarea acesteia  
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Ridicarea nivelului cultural 

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

2.3. Dezvoltarea infrastructurii culturale, de agrement 

și petrecere a timpului liber  

 

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

Alte surse  

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 16 

 

 Modernizarea și extinderea iluminatului public în comuna 

Săvinești 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul modernizării și 

extinderii iluminatului public în comuna Săvinești. 

Justificarea 

proiectului 

 

Prin implementarea acestui proiect, se vor 

redimensiona instalațiile de iluminat conform standardelor 

europene, se vor reduce costurile de exploatare prin inlocuirea 

vechelor lămpi cu unele mai eficiente energetic, folosind 

tehnologii moderne. 

Se are în vedere stabilirea programului de aprindere a 

iluminatului public diferențiat, în funcție de condițiile traficului 

auto și pietonal. 

Proiectul propus va contribui la creșterea eficienței 

energetice.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești  

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblul său  

Rezultate 

previzionate  

 

Îmbunătățirea factorilor de mediu și protejarea cadrului 

natural 

Îmbunătățirea imaginii comunei și promovarea acesteia  

Ridicarea nivelului de confort al populației 

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

3.1. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice 

și a sistemului de iluminat public  

3.2 Protejarea mediului înconjurător 
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Dezvoltare 

Locală  

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

 Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 17 

 

 Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire 

comunală 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții pentru achiziționarea de utilaje 

și autospeciale de gospodărire comunală. 

Justificarea 

proiectului 

 

Prin implementarea acestui proiect, se dorește dotarea 

serviciilor publice comunale cu utilaje, accesorii, echipamente, 

autospeciale pentru realizarea la nivel optim a activităților de 

gospodărire comunală. 

Proiectul propus va contribui la creșterea eficienței 

serviciilor publice.  

De asemenea, acestă investiție va duce la atingerea 

obiectivelor servicilor de gospodărire comunală și serviciilor în 

caz de situații de urgență pentru protecția atât a vieților 

omenești, cât și a valorilor materiale ale comunei.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești, agenții 

economici 

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblul său, 

mediul de afaceri, mediul înconjurător 

Rezultate 

previzionate  

 

Protejarea cadrului natural 

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Ridicarea nivelului de siguranță și confort al populației 

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

  4.1. Îmbunătățirea serviciilor administrației publice 

locale 

3.2  Protejarea mediului înconjurător 
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Dezvoltare 

Locală  

Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

 Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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Fișa de proiect nr. 18 

 

 Reabilitarea, dotarea și întreținerea secțiilor de votare din 

comuna Săvinești 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții pentru reabilitarea, 

modernizarea și dotarea secților de votare din comuna 

Săvinești. 

Justificarea 

proiectului 

 

Prin implementarea acestui proiect, se dorește 

reabilitarea, modernizarea și dotarea secției de votare din 

incinta Vilei 8 și a secției de votare de la Dumbrava Deal aflată 

în incinta Scolii cu clasele I-IV din Dumbrava Deal în vederea 

realizării la nivel optim a activităților acestor secții de votare. 

Proiectul propus va contribui la creșterea și 

îmbunătățirea imaginii comunei.  

De asemenea, acestă investiție va duce la desfășurarea 

în condiții de siguranță a alegerilor.  

Beneficiari 

 

Beneficiari direcți: locuitorii comunei Săvinești 

Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblul său 

Rezultate 

previzionate  

Îmbunătățirea imaginii comunei  

Ridicarea nivelului de siguranță și confort al populației 

Prioritățile 

vizate de 

Strategia de 

Dezvoltare 

Locală  

  4.1. Îmbunătățirea serviciilor administrației publice 

locale 
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Posibile surse 

de finanţare  

 

Bugetul local  

Bugetul de stat  

Fonduri nerambursabile  

 Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare  

2021-2027 
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3. Surse de finanțare 
 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce 

priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune (PAC), 

care reprezintă un set de reguli şi măsuri care vizează în principal creşterea 

productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, 

stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, asigurarea consumatorului 

cu provizii la preţuri raţionale. 

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea 

politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru agricultură: 

 FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă - pentru măsurile de 

reglementare sau sprijinire a piețelor agricole și pentru plățile directe către agricultori 

în contextul politicii agricole comune. 

 FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - pentru 

finanţarea programelor de dezvoltare rurală. 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este accesat începând din 

martie 2008, după aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 

este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare 

inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficientă energetică, dezvoltare urbană, 

mobilitate și conectivitate, protecția naturii și a biodiversității, infrastructura 

educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural.  

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Nord-Est 

presupune corelarea acestuia, atât cu documentele de planificare existente la nivel 

regional, cât și cu regulamentele existente la nivel european, intervențiile propuse 

urmând sa fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politică (OP) ale Comisiei 

Europene: 
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 O Europă mai inteligentă (o transformare economică, inovatoare și inteligentă) 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon   

 O Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională) 

 O Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale) 

 O Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale) 

PNNR: Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar 

temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul 

pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -

2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face 

față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al 

#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru 

investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea 

rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, 

economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și 

portunitățile tranzițiilor verzi și digitale. 
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Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE 

(28 octombrie 2021) este împărțit în următoarele componente: 

Componenta 1 – Managementul apei 

Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității 

Componenta 3 – Managementul deșeurilor 

Componenta 4 – Transport sustenabil 

Componenta 5 – Valul renovării 

Componenta 6 – Energie 

Componenta 7 – Transformarea digitală 

Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii 

Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI 

Componenta 10 – Fondul local 

Componenta 11 – Turism și cultură 

Componenta 12 – Sănătate 

Componenta 13 – Reforme sociale 

Componenta 14 – Buna guvernanță 

Componenta 15 – Educație 

Fondul de coeziune (FC): 

Fondul de coeziune (FC) este destinat statelor member ale Uniunii Europene al 

căror venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media Uniunii 

Europene, principalul scop fiind reducerea disparităților economico - sociale și 

promovarea dezvoltării durabile. 

Fondul de coeziune a fost instituit în vederea consolidării coeziunii economice, 

sociale și teritoriale a Uniunii Europene, în scopul promovării dezvoltării durabile. 

Pentru perioada de programare 2021-2027, acesta asigură sprijin pentru:  

 investiții în domeniul mediului, inclusiv în domenii legate de dezvoltarea 

durabilă și energia sustenabilă care prezintă beneficii de mediu;  
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 rețelele transeuropene în domeniul infrastructurii de transport (TEN-T);  

 asistență tehnică.  

În cazul proiectelor care vizează îndeplinirea obiectivelor UE în materie de 

protecție a mediului, Fondul de coeziune poate să intervină și în domenii legate de 

dezvoltarea durabilă, precum eficiența energetică și energia din surse regenerabile, iar 

în ceea ce privește sectorul transporturilor din afara rețelelor transeuropene, transportul 

feroviar, transportul pe căile navigabile interioare, transportul maritim, sistemele de 

transport intermodal și interoperabilitatea lor, gestionarea traficului rutier, maritim și 

aerian, transportul urban ecologic și transportul public. În perioada 2014-2020 Fondul 

de coeziune a sprijinit cu o sumă de 11,3 miliarde EUR proiecte de infrastructură de 

transport cu valoare adăugată europeană din cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE).    

Administrația Fondului pentru Mediu: 

O altă posibilitate de finanțare a necesităților comunei o constituie programele 

naționale gestionate de către Administrația Fondului pentru Mediu, de exemplu: spații 

verzi, împăduriri, alimentare cu apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, eficiență 

energetică în școli și clădiri publice, iluminatul public, transportul public nepoluant, 

conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor. 

Fondul Social European: 

FSE investeşte în oameni, punând accentul pe îmbunătăţirea oportunităţilor de 

ocupare a forţei de muncă şi de educaţie în cadrul Uniunii Europene. Acesta vizează, 

de asemenea, îmbunătăţirea situaţiei persoanelor celor mai vulnerabile care se 

confruntă cu riscul de sărăcie. 

Alte surse de finanțare: 

De asemenea, în decursul anilor au fost și vor mai fi programe de finanțare 

gestionate de la Bugetul de Stat prin diferite ministere sau prin Compania Națională 

de Investiții. 
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Finanțarea din surse proprii: 

Autofinanțarea prezintă o serie de avantaje: 

 menținerea independenței şi autonomiei financiare, 

 nu se creează obligații suplimentare (dobânzi, garanții); 

 asigură păstrarea capacității UAT-ului de a contracta credite; 

 constituie un mijloc sigur și ieftin de acoperire a necesităților financiare. 

Creditele pe termen scurt/mediu sau lung: 

Un credit bancar este o obligaţie asumată, faţă de o instituţie financiară de a 

rambursa capitalul împrumutat. Această obligaţie se asumă prin încheierea unui acord/ 

contract care include o serie de condiţii, evaluări financiare şi prevederi restrictive, care 

guvernează respectivul acord şi proiectul finanţat. Autorităţile locale au acces la aceste 

capitaluri comerciale dacă demonstrează capacitatea şi dorinţa de a rambursa creditul. 

Odată ce autorităţile locale au o relaţie de creditare cu o bancă şi demonstrează 

performanţe bune, în ce priveşte rambursarea, accesul la alte credite este mai simplu şi 

costurile acestora pot fi mai reduse. 

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene:  

FSUE a fost înființat pentru a răspunde dezastrelor naturale majore și pentru a 

exprima solidaritatea europeană față de regiunile afectate de dezastre din Europa. 

Fondul a fost creat ca reacție la inundațiile severe din Europa Centrală din vara anului 

2002. De atunci, a fost utilizat pentru 80 de dezastre, acoperind o serie de evenimente 

catastrofale diferite, inclusiv inundații, incendii forestiere, cutremure, furtuni și secetă. 

24 de țări europene diferite au fost sprijinite până acum pentru o sumă de peste 5 

miliarde de euro.  

Ca răspuns la focarul de COVID-19, domeniul de aplicare al Fondului de 

solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost extins începând cu 1 aprilie 2020 pentru 

a include urgențe majore de sănătate publică. 
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CAPITOLUL IV. IMPLEMENTAREA ȘI 

MONITORIZAREA STRATEGIEI 
 

1. Implementarea 
Pentru implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală din comuna 

Săvinești trebuie îndeplinite o serie de precondiții care împreună să conveargă către 

același cadru optim de materializare a viziunii de dezvoltare locală. 

Pe baza expertizei acumulate în ultima perioadă de programare de către toți 

actorii implicați (comunitatea, mediul de afaceri și administrația publică locală, 

consultanți, mediul politic la toate nivelurile, inclusiv cel care generează repercursiuni 

asupra politicilor publice la nivel macro) se poate concluziona că există trei pre-condiții 

de creare a cadrului general al implementării strategiei de dezvoltare: 

1. Existența strategiei de Dezvoltare Locală; 

2. Existența capacității operaționale și financiare de implementare a Strategiei 

de Dezvoltare locală; 

3. Existența spațiului temporal optim de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 

Alături de cele trei precondiții, mai există alte trei condiții: 

1. Comunicarea demersurilor de întreprins în implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală; 

2. Transparența în deciziile coroborate care constituie chiar actul de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală; 

3. Susținerea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală de către toate 

mediile beneficiare. 

Existența Strategiei: Asumarea Strategiei de Dezvoltare Locală începe încă 

din faza de elaborare a acesteia, de la momentul solicitării primelor informații de la 

instituțiile furnizoare de date statistice. 
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Existența capacității operaționale și financiare 

Capacitatea Operațională 

În faza de debut a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se alocă și se 

verifică resursele umane și administrative optime pentru acest demers. 

Punctual, în cazul comunei Săvinești, putem vorbi despre resurse umane și 

administrative suficiente pentru gestionarea cu succes a unei inițiative atât de 

complexe. 

Astfel, echipa de implementare propusă pentru implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală este constituită din personalul cu experiență al aparatului primarului 

din fiecare compartiment de specialitate, respectiv o echipă externă pe partea de 

consultanță în proiecte cu finanțare europeană. 

Capacitatea Financiară 

În ansamblu capacitatea financiară se referă la faptul că ar putea exista un 

minim de excedent bugetar. Capacitatea financiară pe termen scurt face referire la un 

grad redus de îndatorare, ceea ce permite contractarea de credite până în momentul 

rambursărilor investițiilor din sursele alese optim. 

Comunicarea demersurilor 

Comunicarea trebuie asigurată în primul rând de către aparatul primarului și în 

al doilea rând prin implicarea directă a echipei de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală în relația directă cu fiecare dintre cele trei medii implicate la nivel 

local. De asemenea, fiecare demers va fi anunțat oficial, prin publicarea informațiilor 

de larg interes pe site-ul oficial al Primăriei Săvinești. 

Transparența rezultă din acțiunile concrete care vor fi realizate ținând cont de 

faptul că trebuie respectate egalitatea de gen și nediscriminarea de orice natură, inclusiv 

în procesul de realizare a achizițiilor publice. 

Susținerea implementării face referire la perioadele de tranziție în care se vor 

realiza demersurile și investițiile propuse prin strategie. 
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2. Monitorizarea 
 

Pentru a asigura implementarea cu succes a strategiei, prin realizarea 

proiectelor prioritare stabilite și susținerea obiectivelor operaționale în vederea 

atingerii obiectivului general, au fost identificate activități care trebuie întreprinse pe 

termen scurt, mediu și lung. 

În stabilirea planului de acțiuni au fost avute în vedere următoarele: 

 acțiuni pregătitoare pentru implementarea strategiei; 

 acțiuni derulate pe perioada de dezvoltare și implementare a proiectelor; 

 acțiuni de monitorizare a progresului implementării strategiei; 

 evaluarea implementării strategiei și acțiuni concrete în vederea actualizării 

acesteia; 

 pregătirea pentru următoarea perioadă de programare. 

Susținerea obiectivelor operaționale ale strategiei în vederea atingerii 

obiectivului general al acesteia, este posibilă doar prin utilizarea unor importante 

resurse umane, financiare și de timp. Prin intermediul acestor resurse se pot realiza 

proiectele propuse în portofoliul de proiecte. 

Resursele umane necesare implementării cu succes a strategiei sunt pregătite 

prin implementarea diferitelor proiecte, având schimburi de experiență, infuzie și 

absobție de expertiză datorate interesului comunității de a realiza dezvoltarea 

capacității tehnice, administrative și instituționale a Aparatului Primarului în vederea 

asigurării unor intervenții sustenabile. 

Resursele de timp au fost calculate astfel încât să se poată asigura continuitatea 

aceleași direcții de dezvoltare pentru o perioadă suficient de lungă de timp, astfel încât 

valoarea adăugată a primelor rezultate să poată constitui premise pentru obținerea celor 

viitoare. 
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Resursele financiare vor fi asigurate nu doar de bugetele locale și centrale, ci 

și de atragerea de surse private, respectiv atragerea de asistență financiară din fonduri 

europene sau alte surse disponibile. 

Monitorizarea este necesară pentru că în acest fel se va ține un grafic în care 

vor fi consemnate proiectele inițiate și stadiul acestora, se vor contoriza indicatorii 

obținuți și bugetele alocate.  

Prin intermediul procesului de monitorizare al strategiei de dezvoltare locală se 

vor obține informații esențiale precum:  

 Modul în care au fost alocate resursele și timpul de îndeplinire al domeniilor de 

acțiune; 

 Schimbările socio-economice ce pot apărea ca rezultat direct sau indirect al 

etapei de implementare a măsurilor prevăzute în strategia de dezvoltare. 

Din punct de vedere conceptual, monitorizarea este descriptivă – descrierea 

procesului implementării strategiei de dezvoltare locală pe etape.  

Etapa de evaluare reprezintă procesul prin intermediul căruia, se urmărește și 

se identifică gradul de îndeplinire al țintelor propuse odată cu elaborarea, adoptarea și 

implementarea strategiei de dezvoltare locală. Astfel, evaluarea permite măsurarea 

rezultatelor și compararea acestora cu țintele propuse, clasificarea rezultatelor din 

punct de vedere calitativ și cantitativ. Evaluarea poate fi realizată prin intermediul 

indicatorilor de impact (ce au în vedere strategia de dezvoltare per ansamblu pentru 

perioada 2021-2027) și indicatorii de rezultat (de impact efectiv – ce au în vedere 

domeniile de acțiune și ținte propuse vs. ținte realizate).  

Evaluarea poate cuprinde următoarele sub-etape intermediare: evaluarea 

continuă (echivalentul auto-evaluării și poate fi realizată în vederea identificării la timp 

a eventualelor riscuri și soluții de eliminare a acestora), evaluarea intermediară (ce 

poate fi realizată la un interval de 6 luni, 12 luni sau 18 luni în vederea identificării 

schimbărilor necesare a fi introduse în etapa de implementare și stabilirea acțiunilor 
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corective atunci când este cazul) și evaluarea finală (la care pot participa toți actorii 

implicați în implementarea documentului strategic și trasarea concluziilor finale vis-a-

vis de impactul dorit și impactul realizat la nivel local). 
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CONCLUZII 
 

Realizarea acestui document strategic permite comunității din Săvinești 

conștientizarea situației actuale, riscurile care pot apărea în viitor cât și oportunitățile 

de care poate beneficia. 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021 – 2027 va folosi drept 

suport pentru dezvoltarea durabilă a comunei Săvinești care vizează creșterea calității 

vieții pentru toți cetățenii. 

Dezvoltarea comunei nu reprezintă o sarcină doar pentru autoritatea publică 

locală ce ține și de implicarea activă a comunității. Autoritatea locală își asumă rolul 

de coordonator al procesului de transformare, eliminând riscurile și fructificând 

oportunitățile. 

Implementarea Strategiei se va derula pe etape care vor fi organizate în funcţie 

de resursele existente la momentul respectiv şi de priorităţile locale. Validarea 

Strategiei se realizează prin participarea cetăţenilor la deciziile administrative, aceasta 

având un caracter continuu. 

În concluzie, strategia de dezvoltare locală este un document de planificare a 

dezvoltării Comunei Săvinești ce are la bază un proces circular și continuu pe toată 

perioada implementării sale ce analizează obiectiv situația actuală și stabilește direcțiile 

de dezvoltarea pe care comunitatea locală ar trebui să le urmărească pentru o dezvoltare 

armonioasă din punct de vedere socio-economic. 
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