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Structura strategiei de dezvoltare locală a comunei Timișești
Documentul programatic întocmit Anderssen Consulting Group atinge următoarele
aspecte :

»
»
»

Introducere
Aspecte metodologice ale proiectului de planificare
Caracteristici generale ale localităţii Timișești

»
»
»

»

»
»

»
»

Echiparea teritoriului: Infrastructura rutiera, feroviara, fluviala, aeriana;
Infrastructura tehnico-edilitara (gaze naturale, energie electrica, sisteme
bazate pe energii regenerabile, etc); Servicii poştale, telecomunicaţii si
mass-media;
Mediul social: informaţii demografice, capitalul uman, sistemul de
învăţământ, sănătate, protecţie sociala, cultura, culte, timp liber, sport
Mediul înconjurător: Protecţia naturii si a peisajului; Biodiversitatea,
starea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice; Probleme de mediu:
aer, apa, sol, alţi factori; Sistemul de alimentare cu apa; Tratarea apelor
uzate : reţea de canalizare, staţie de epurare; Sistemul de gestiune a
deșeurilor;
Mediul economic: mediul de afaceri, fiscalitate si fonduri publice,
industrie, investiţii străine, comerţ exterior, servicii bancare

Analize SWOT pe domeniile identificate: Echiparea teritoriului, Mediul social,
Mediul înconjurător, Mediul economic
Strategia de dezvoltare locala: Cadrul strategic (naţional, regional, judeţean);
Profilul strategic (caracteristici pozitive şi negative, concluzii); Strategia de
dezvoltare locala (context, viziune, obiective strategice); Contribuţia la
obiectivele orizontale: dezvoltare durabila, oportunităţi egale, societatea
informaţionala; Matricea obiectivelor, direcţiilor si acţiunilor de dezvoltare
locala
Portofoliul de acţiuni: Planul de acţiuni si sistemul de implementare;
Planificarea in timp a acţiunilor ;
Dezvoltarea de parteneriate
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INTRODUCERE
CONTEXT – Dezvoltarea durabilă necesită un demers strategic
Strategia de dezvoltare locală – necesitate şi raţionalitate

Dezvoltarea economico-socială locală este cea mai importantă etapă în dezvoltarea
ulterioară a comunităţii locale respective deoarece, prin acest proces, se stabilește sau
se menţine o cultură antreprenorială dinamică, care duce la crearea de resurse
materiale pentru comunitate şi mediul de afaceri, cu scopul final de a îmbunătăţi
calitatea vieţii întregii colectivităţi locale.
Dezvoltarea economică locală este un proces participativ în cadrul căruia membrii
comunităţii din toate sectoarele lucrează împreună pentru a stimula activitatea
comercială locală care să conducă la dezvoltarea durabilă economică a localităţii.
Totodată dezvoltarea economică locală este şi un mijloc de asistenţa în crearea de noi
locuri de muncă şi creșterea nivelului de trai al tuturor membrilor comunităţii.
A face dezvoltare economică locală înseamnă şi a ridica competitivitatea economică a
unei arii locale în scopul îmbunătăţirii viitorului economic al acesteia. Dezvoltarea
economiei locale şi îmbunătăţirea competitivităţii sunt cruciale, deoarece succesul
comunităţilor depinde de adaptarea lor la schimbările care au loc în mediul extern, în
special cel european.
La acest nivel, dezvoltarea locală este de fapt o modalitate de:
•

a crea servicii publice mai bune şi mai ieftine;

•

a crea drumuri care să asigure accesul cu drumurile de rang superior;

•

îmbunătăţire a infrastructurii;

•

formare şi reconversie a resurselor umane;

•

de a organiza activitatea economica şi managementul resurselor existente;

•

de a permite grupurilor defavorizate să participe la decizie;

•

de a îmbunătăţi procesul de administrare a comunităţilor umane;

•

de a asigura securitatea sociala a grupurilor sărace;
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Toate acestea se pot constitui în elemente de dezvoltare economică, accentuate prin
valorificarea elementelor tradiţionale şi a specificităţii locale.
Dezvoltarea locală se mai poate defini ca un proces în care demersurile administraţiei
publice sunt unite cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile sociale,
culturale și economice ale comunităţii.
Dezvoltarea locală este deci cel mai strâns legată de conceptul de parteneriat care
asigură accesul la toate resursele necesare, bazându-se atât pe participarea celor care
reprezintă anumite interese, cât şi pe disponibilitatea administraţiei publice de a forma
parteneriate cu grupuri, organizaţii sau instituţii.
Administraţia publica locală se plasează astfel în centrul tuturor aspectelor care ţin
de calitatea vieţii cetăţenilor, depășind cu mult responsabilitatea asigurării de servicii
ieftine și de calitate cetăţenilor. Iar aceasta nu se poate asigura decât printr-un proces
continuu de dezvoltare locală, care se susţine doar printr-o alocare raţionala şi
eficientă a resurselor în domeniile care pot produce cea mai mare valoare adăugată şi
impactul cel mai semnificativ asupra vieţii comunităţii.
Procesul de dezvoltare locală urmărește mai multe aspecte care îi pot conferi un
caracter durabil, și anume:
•

creșterea eficienţei activităţilor desfășurate de către membrii comunităţii
care acţionează pentru ridicarea calităţii vieţii în comunitate;

•

creșterea și punerea în valoare a capitalului social;

•

viabilitatea în timp a dezvoltării;

•

crearea unor capacităţi locale (umane, materiale, financiare,
organizaţionale);

•

modelarea atitudinilor (modul de raportare la comunitatea din care fac parte
și a rolului fiecăruia în dezvoltarea comunităţii)

Strategia de Dezvoltare Locală oferă o imagine completă pentru întregul proces și este
un instrument important care ajută la luarea deciziilor.
Pe durata implementării, activităţile vor conduce la atingerea obiectivelor. După
realizarea activităţilor se va efectua o evaluare a procesului pentru a se analiza
rezultatele obţinute.
Strategia de Dezvoltare Locală se regăsește într-un document care să proiecteze
dezvoltarea localităţii într-o maniera structurata pornind de la problemele locale. O
Strategia de Dezvoltare Locală se constituie deci într-un ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare, cu identificarea direcţiilor de dezvoltare specifice, și a
acţiunilor punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice
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locale. Resursele financiare sunt limitate, și nu pot fi
suficiente pentru rezolvarea tuturor necesităţilor identificabile local.
De aceea, localităţile trebuie mai întâi să își definească problemele de rezolvat, să-și
stabilească priorităţile, să indice posibilităţi de rezolvare și apoi să caute finanţare, să
caute să-și asocieze propriul interes cu al altora, să convingă potenţiali parteneri de
beneficiile unui eventual parteneriat.
Orice alt actor al mediului social-economic, se regăsește într-o competiţie care poate
deveni acerbă pentru atragerea de resurse umane, financiare, investitori sau alte tipuri
de resurse.
Tocmai de aceea trebuie să aibă o strategie locală de dezvoltare, iar bunele practici
europene pot oricând fi invocate.
Strategia de Dezvoltare Locală devine astfel instrumentul de lucru al administraţiei
publice locale, fiind, prin esenţa sa, agreat de întreaga comunitate, prin supunerea la
dezbateri publice. În aceeași măsură, o strategie reprezintă un instrument de lucru pus
la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al localităţii, iar
pe de alta parte, fixează traiectoria evoluţiei printr-o succesiune de proiecte ce
urmează a se concretiza într-o lista finală de acţiuni pentru o perioadă multianuală.
Desigur, dezvoltarea unei localităţi nu se realizează individual, ci se raportează
contextului judeţean, regional, naţional, care au propriile coordonate de dezvoltare
adoptate deja.
În privinţa instrumentelor structurale sau de tip structural, fondurile sunt alocate
adeseori în absenta unor liste de proiecte eligibile stabilite prin strategii de dezvoltare
sectoriale trasate la nivel central. În acest context, strategiile autorităţilor publice vor
juca un rol proeminent în accesarea finanţărilor disponibile, calitatea acestora având
implicaţii directe asupra proiectelor prioritare, ca de exemplu demonstrarea faptului
că o propunere este încadrata în strategia locală sau existenţa răspunsului cu privire la
temele orizontale (dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și societatea
informaţională), chestiuni centrale pentru procesul de selecţie și evaluare a
proiectelor. Procesul de consultare necesar justificării proiectului va fi dificil și de
durată, în cazul în care consultarea publică nu a fost realizată în mod corespunzător
pentru elaborarea strategiei.
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Elaborarea Strategia de Dezvoltare Locală a avut în vedere si studierea documentelor
programatice precum:
STRATEGIA NATIONALA pentru DEZVOLTARE DURABILA a ROMANIEI - Orizonturi 2013 2020 – 2030
Planul Regional de Dezvoltare 2014-2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI NEAMŢ 2014-2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII NORD EST 2014-2020
Regulamentele comunitare privind fondurile structurale şi de coeziune;
Programul Naţional de Dezvoltare 2014-2020;
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă;
Programul Operaţional Regional; Programul
Competitivităţii Economice 2007-2013;

Operaţional

Sectorial

Creșterea

Programul Operaţional Sectorial de Mediu;
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
Programul Operaţional-Transport;
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
Strategia de dezvoltare a Regionala;
Planul local de acţiune pentru mediu;
Planul judeţean de gestionare a deșeurilor;
Planul Operaţional Multianual al judeţului Neamţ;
datele statistice disponibile in
Recensământul Populaţiei si Locuinţelor din 2011-2012;
Recensământul General Agricol din 2011
Anuarele Statistice pe ultimii 3 ani.
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Strategia de dezvoltare – pe termen mediu si lung 2014-2020
Elaborarea strategiei de dezvoltare locala are scopul de a evalua si valoriza noi
oportunităţi economice și investiţionale, care să contribuie la realizarea obiectivelor
locale ce cad in competenta administraţiei publice, in conformitate cu coordonatele
strategice naţionale si regionale si posibilităţile reale de acţiune ale Consiliului Local.
Strategia de dezvoltare locala a reprezentat atât un proces de planificare, cât și un
produs care promovează parteneriatul în rândul diferiţilor actori de pe plan local:
1. administraţia publica locala;
2. comunitatea locala;
3. sectorul privat;
4. reprezentanţii societăţii civile,
cu scopul de a analiza împreună problemele legate de dezvoltare, de imaginea creata
pentru viitor, previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea strategiilor
de dezvoltare, a proiectelor, precum si de implementarea, monitorizarea si evaluarea
acestora.
Un aspect important al strategiei l-a constituit punerea bazelor pentru o relaţie noua
cu localităţile din jur. Coeziunea teritorială a proceselor de dezvoltare presupune
construirea alianţei pentru a consolida poziţia polului de dezvoltare pe care îl alcătuiesc
si comunele din jur in regiune. De aceea, prezenta strategie s-a bazat foarte mult pe
procesul de cooperare și elaborare de strategii de dezvoltare comune realizat în
calitate de teritoriu parte constitutivă din teritoriul Asociaţiei Grupul de Acţiune
Locală Ţinutul Zimbrilor, din care comuna Timișești face parte, alături de alte 8
comune învecinate din judeţele Neamţ și Iași (comunele Agapia, Brusturi, Bălţătești,
Drăgănești, Ghindăoani, Răucești, Vânători Neamţ din judeţul Neamţ și comuna
Cristești din judeţul Iași).
De asemenea, Strategia a orientat programele sectoriale, ale instituţiilor si
organizaţiilor locale, și își propune să furnizeze informaţiile necesare sectorului privat
prin implicarea reprezentanţilor acestuia in planificarea dezvoltării economice locale,
asigurând fundamentarea solicitărilor de finanţare pentru proiectele prioritare.
Strategia este un document dinamic, subiect de consultare si adaptabila nevoilor
comunităţii, pe care primăria sa-l poată gestiona potrivit acestora.
Nu in ultimul rând, trebuie avuta in vedere existenta proprietăţii locale asupra
strategiei și asupra tehnicilor şi metodologiilor utilizate la încheierea proiectului,
astfel încât, personalul din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor din cadrul
Primăriei, va dispune de atât de un grad de înţelegere avansat cu privire la conţinut,
dar și de cunoștinţe si abilităţi ridicate în domeniul planificării strategice, acumulate
pe perioada elaborării documentului, datorită implicării active a acestuia alături de
echipa de experţi.
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Obiective avute în vedere

1. Elaborarea unui document de dezvoltare pe termen lung 2014-2020, prin
participarea tuturor factorilor locali interesaţi.
2. Identificarea de soluţii privind reducerea efectelor crizei economice sau a
impactului crizei economice asupra administraţiei publice locale in contextul
crizei economice actuale, soluţii orientate pe analiza bugetelor locale si
propunerea de soluţii pentru eficientizarea costurilor bugetelor locale ;
3. Valorificarea creativă a potenţialului UAT Timișești ;
4. Consolidarea mediului de afaceri prin creșterea competitivităţii și eficienţei
microîntreprinderilor și IMM-urilor.
5. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice și sociale prezervând în același
timp condiţiile de mediu.
6. Regenerarea și dezvoltarea rolului teritorial al UAT Timișești;
7. Structurarea și consolidarea parteneriatelor public-privat-comunitate, în
vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare comune agreate.
8. Adaptarea calificărilor și a nivelului de calificare la cerinţele pieţei și a includerii
sociale a categoriilor defavorizate.
9. Corelarea documentelor şi demersurilor majore privind dezvoltarea într-o
abordare structurată, integrată, sinergică, în beneficiul bunăstării localităţii şi a
cetăţenilor săi.
10. Conștientizarea asupra valorilor și potenţialului local şi angajarea cetăţenilor în
procesele de planificare și implementare a obiectivelor identificate în
parteneriat.
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Totodată, prin elaborarea unei Strategii de dezvoltare a UAT Timișești,
urmărim obţinerea de rezultate in rezolvarea unor probleme socio-economice care, prin
implementarea sistemului de management de politici publice propus, se doresc a fi
abordate într-o manieră cât mai coerentă si creatoare de beneficii pentru întreaga
comunitate, cum ar fi:
1. Dezvoltarea economiei locale – câteva exemple privitoare la problemele
economiei locala sunt reprezentate de: ponderea scăzută a investiţiilor
străine, forţa de munca insuficient calificata, productivitatea si eficienta
economica scăzută, lipsa ofertei de locuri de munca pentru absolvenţii si
categoriile sociale vulnerabile, salarizare mica in domeniul economic
bugetar;
2. Dezvoltarea infrastructurii de bază – exemple de neajunsuri privind
infrastructura: drumuri pavate cu pietre sau cu pământ, drumuri asfaltate
degradat, insuficienta spatiilor de parcare;
3. Accesul neîngrădit al populaţiei si consumatorilor industriali la infrastructură
(apă, electricitate, canalizare, căi de transport) – câteva exemple de nevoi
identificate privind accesul populaţiei si consumatorilor industriali ai UAT
Timișești la infrastructura sunt următoarele: transport poluant si insuficient
modernizat, sistem de canalizare slab dezvoltat si ineficient, infrastructura
insuficientă şi depășită moral şi fizic în domeniul sistemelor de alimentare cu
apă, reţelelor de canalizare pluvială şi menajeră şi epurare a apei;
4. Protecţia mediului – exemple de probleme identificate la nivelul UAT
Timișești in ceea ce privește protecţia mediului: absenta strategiilor de
dezvoltare durabila, implicare comunitara scăzută in domeniul protecţiei
mediului, lipsa formarii comunitare in domeniul protecţiei mediului;
5. Creșterea standardului de viaţă, reducerea sărăciei;
6. Îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale, educaţionale, sociale şi
culturale - exemple de probleme identificate privind serviciile medicale,
educaţionale, sociale si culturale sunt: servicii comunitare insuficiente
pentru persoanele vârstnice/cu handicap si pentru victime ale violentei
domestice, numărul mic de specialiști care lucrează in serviciile sociale,
servicii de urgenta slab dotate.
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PRINCIPII
Principiile generale care au stat la baza elaborării unei astfel de strategii de
dezvoltare locala, sunt următoarele:
Principiul dezvoltării durabile - creșterea competitivităţii UAT Timișești, în scopul
maximizării aportului la accentuarea progresului economic şi social; asigurarea unor
oportunităţi în favoarea populaţiei, în vederea ridicării standardului de viaţă a acesteia;
conservarea şi protejarea mediului ambiant şi a moștenirii culturale existente în
comună; menţinerea populaţiei în comună, prin eliminarea exodului populaţiei către
alte zone; diversificarea şi promovarea oportunităţilor ocupaţionale, în scopul
diminuării șomajului.
Principiul participării si transparentei – organizaţiile non-guvernamentale,
sectorul privat, autorităţile locale si instituţiile internaţionale contribuie la procesul de
planificare a politicilor publice. Societatea civila este informata cu privire la politicile
publice planificate.
Principiul continuităţii si coordonării – in procesul de planificare a politicilor publice
sunt asigurate actualizarea politicilor curente ale administraţiei publice locale, cat si
coordonarea cu alte iniţiative.
Principiul responsabilităţii – planificarea politicilor publice este un proces
orientat spre obţinerea de rezultate. Răspunderea exista la toate nivelurile
administraţiei publice.
Principiul cooperării si coerenţei – instituţia implicata in formularea politicilor publice
trebuie sa își dovedească disponibilitatea pentru cooperare cu alte instituţii publice,
ca si cu alte organizaţii ale societăţii civile interesate sau afectate de o anumita
iniţiativa de politici publice, asigurând in acest fel o concepţie coerenta asupra
obiectivelor ce trebuie îndeplinite si a masurilor ce urmează a fi luate.
Pentru a fi eficace, procesul de planificare strategică am urmărit sa fie:

»
»
»
»

Cuprinzător – să angajeze în proces toată gama grupurilor de interese;
Interactiv – să confrunte situaţia prezentă cu situaţia potenţială;
Integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate nivelele;
Repetabil – să recunoască faptul că sistemele şi mediul în care acestea se
manifestă sunt în continuă schimbare.
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METODOLOGIE
Etape in Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a comunei
Timișești, judeţul Neamţ
Etapa I – A fost constituită din identificarea actorilor locali care vor fi implicaţi in
procesul de elaborare a strategiei. Grupul actorilor locali a implicat cât mai multe
grupuri de interese posibil, în așa fel încât să poată reprezenta cât mai bine posibil
comunitatea locală.
Pe lângă reprezentanţi ai administraţiei publice locale si ai instituţiilor publice
relevante, la elaborarea strategiei au fost implicaţi si reprezentanţi ai sectorului privat
si ai cetăţenilor comunei Timișești. Aceștia au fost implicaţi alături de ONG-urile,
organizaţiile comunitare si grupurile de interese din sectorul privat.
Strategia de dezvoltare a reprezentat acest parteneriat prin participarea autentică a
tuturor actorilor locali cărora li se adresează.
Etapa II - Diagnosticul teritoriului se bazează pe datele existente şi a fost realizat cu
implicarea actorilor locali. Această analiză, ce conţine o dimensiune tematică dar şi
una integrată, a servit drept material de lucru grupului sau grupurilor de lucru formate
din actorii locali. Analiza preliminară a urmărit evidenţierea resurselor de care dispune
comunitatea, colectarea de informaţii şi prelucrarea datelor cu privire la domenii de
dezvoltare: Infrastructura, demografie, sistemul de educaţie si învăţământ, sănătate si
asistenta sociala, cultura, mediu înconjurător, sistemul de gestiune a deșeurilor,
economie si mediul de afaceri.
Etapa III – Analiza informaţiilor înregistrate. Scopul analizei preliminare a fost de a
structura mediul în care se plasează comunitatea şi de a identifica potenţialul real
deţinut de acesta.
Etapa IV – Elaborarea designului strategiei. Această etapă a urmărit stabilirea
domeniilor de interes, analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite, analiza financiară
a comunităţii, analiza capacităţii de creditare a comunităţii, indicatori de evaluare şi
monitorizare a implementării strategiei.
Etapa V – Elaborarea documentelor strategice – a presupus elaborarea viziunii, a
obiectivului general, a obiectivelor strategice, a direcţiilor si acţiunilor de dezvoltare
locala;
Etapa VI - Planul operaţional a inventariat și prioritizat acţiunile concrete de întreprins
pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în strategie; a identificat
sursele de finanţare ale acţiunilor; a propus sistemul de monitorizare şi evaluare a
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procesului de implementare a strategiei; va actualiza
periodic strategia, dacă este cazul.
Etapa VII – Consultarea publica – supunerea dezbaterii publice a rezultatelor obţinute
in diferitele faze de elaborare a strategiei.
Etapa VIII – Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul local
Planificarea strategică este un proces iterativ, ce este permanent revizuit în lumina
performanţelor actuale, a condiţiilor externe, ideilor și oportunităţilor nou apărute.
Descrierea schematică a procesului este următoarea:

Procesul de planificare strategică în urma căruia s-a realizat Strategia de
Dezvoltare a comunei Timișești a inclus:
• întreprinderea unor analize complexe, atât la nivel demografic şi economic, dar
şi la nivel de sectoare de activitate, analiza unor factori de competitivitate,
generarea de scenarii de dezvoltare spaţială şi economică a comunei, pe baza
viziunii de dezvoltare a acesteia;
•
utilizarea unor instrumente şi tehnici moderne de planificare strategică;
•
analiza fezabilităţii unor intervenţii în modernizarea şi extinderea de servicii
publice locale;
analiza posibilităţilor de susţinere a acestor intervenţii, raportat la resursele
•
financiare locale;
•
analizarea surselor de finanţare existente în prezent, precum şi în cadrul
perioadei de programare 2014-2020, precum, şi a posibilităţii Primăriei Timișești
de accesare a acestor programe;
•
analizarea unor posibilităţi de mobilizarea unor instrumente de creditare şi/sau
investiţii private;
•
consultarea unor documente programatice la nivel naţional, regional, judeţean
şi local, utile în vederea relaţionării strategiei de dezvoltare a localităţii cu
aceste documente;
•
consultarea factorilor locali interesaţi de la nivel regional, naţional, judeţean si
local.
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Facilitarea procesului de consultare publică cu privire la Strategia de Dezvoltare a
comunei Timișești, în care consultantul a asigurat:
•
organizarea de întâlniri de consultare publică (ex : sondarea opiniei publice in
domeniile de interes local) ;
•
prezentarea si susţinerea strategiei în cadrul Consiliului Local ;
•
pregătirea si postarea Strategiei pe site-ul oficial al autorităţii publice;
•
elaborarea unui sumar executiv al strategiei si transmiterea acestuia instituţiilor
locale din oraș, agenţilor economici, precum si factorilor interesaţi de la nivel
local, judeţean si regional, însoţit de un chestionar de consultare a opiniei cu
privire la conţinutul strategiei ;
• managementul centralizării sugestiilor rezultate în urma consultării publice și
prelucrarea acestora; concluziile si recomandările înregistrate vor fi analizate si
incorporate in textul variantei finale a Strategiei de Dezvoltare Locala.
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Metodologia de lucru pentru elaborarea Strategiei
La inceputul lunii martie 2014 a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea
documentului, cu următorii membri:
1.

Vasile Marculet – Primar

2.

Petru Meterciuc – director scoala

3.

Nina Gavriloaia – asistent medical comunitar

4.

Gabriela Vieru – asistent social

5.

Tomita Aruxandei – consilier local

6.

Ioan Onu – consiler local

7.

Constantin Salmasanu - dezvoltator economic

8.

Vasile Nica - antreprenor

9.

Ioan Bors – RNP Romsilva DS

10.

Taraboanta - Apa Vital

11.

Neculai Domnica – sef serviciu Urbanism

12.

Viorel Filip – sef serviciu SVSU
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Consultarea publică a presupus utilizarea clasicelor metode, tehnici și instrumente de
investigare a contextului socio-uman, semnificaţia socio-economică a problemelor
cercetate la nivel comunitar, necesitând diferenţierea respondenţilor în funcţie de
etapele elaborării Strategiei și în funcţie de statutul social pe care aceștia îl deţin în
comunitate:
 consultarea documentelor;
 elaborarea Analizei SWOT;
 aplicarea Chestionarului de opinie;
 prelucrarea și interpretarea datelor.
Consultarea documentelor, este una dintre cele mai eficiente metode de culegere a
datelor semnificative cu privire la parcursul istoric, situaţional al unei comunităţi.
Pentru înţelegerea factorilor responsabili de construcţia viitorului comunităţii, au fost
consultate documente care prezentau trecutul comunei și care prezentau relevanţă în
elaborarea Strategiei: Monografia comunei Timișești, judeţul Neamţ; Strategia de
Dezvoltare Durabilă a comunei Timișești și Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea
Durabilă pentru perioada 2007-2013. Pentru prezentarea situaţiei actuale, au fost
analize datele demografice conţinute în documentele Recensământului Populaţiei 2011,
datele statistice socio-economice (categoriile în funcţie de venit), datele legate de
suprafaţa agricolă (Recensământul Agricol 2010), infrastructură etc.

Analiza SWOT. Pentru efectuarea analizei, au fost constituite 9 grupe de lucru,
aferente celor 9 domenii care au fost analizate, după cum poate fi observat în
următorul tabel:
Domeniu
1. Resurse umane

Compoziţie grup analiza SWOT
1. - secretar comună
2. - Primar
3.– asistent social
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4.– Registrul Agricol

2. Agricultură

5.– Compartiment urbanism primărie
1.– Asociaţia Crescătorilor de animale
2. - Primar
3.– consilier local și preș. Asociaţia
Crescătorilor de taurine
4.– ing. zootehnist (Primărie)
5.– Registrul Agricol
7.– ing. silvic, consilier local
8.– apicultor
9.– antreprenor

3. Infrastructură

10.– medic veterinar
1.– Compartiment Urbanism Primărie
2. - Primar
3.– Registrul Agricol
4.– antreprenor gaz
5.– Serviciu Apa – Canalizare
6.– viceprimar
7.– diriginte Poștă
8.– reţea TV Neamţ
9.– reţea cablu

4. Economic

10.– Șef Post Poliţie
1.– Departament Investiţii Primărie
2. - Primar
3.– consilier local și antreprenor
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4. - consilier local și antreprenor
5.– antreprenor (comerţ)
6.– antreprenor servicii (service auto)
7.– antreprenor -cauciuc
8.– antreprenor (prelucr. lemn)
9.– antreprenor (construcţii)
10.– reprezentant biserica ortodoxa
11.– antreprenor (comerţ
12.– antreprenor (confecţii textile)

5. Educaţie, cultură, servicii sociale
Învăţământ

13.– antreprenor (prelucr. lemn) sat
1- Primar
2.– prof. geografie
3.– prof.
4.– prof.
5.– dir. Seminar
6.– dir. Școală
7. – educator specializat

Cultura

8.– profesor
11.– bibliotecar

Servicii sociale

12.– meșter popular/ muzeograf
15.– secretar Primărie
17.– resp. Serv. Asistenţă Socială
18.– educator specializat
19.– preot
20.– Șef Post Poliţie
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ONG

21. – Asociaţia Grupul de Acţiune Locală
Ţinutul Zimbrilor
22. Asociaţia Sportivă Ozana Timișești
23. Asociaţia Crescătorilor de Animale
Prundu Moldovei Timişeşti
24. Asociaţia crescătorilor de taurine Timisesti Neamţ
25. Asociaţia Meșterilor Populari Neamţ
26.
Asociaţia
de
Dezvoltare
Intercomunitară “AQUA NEAMT” –
27.
Asociaţia
agricolă
TIMISESTI –înfiinţată in 2008

AGROMIXT

28. Asociaţia pentru Sănătate şi
Dezvoltare Sustenabilă/ Iaşi, filiala
Timişeşti- Neamţ

6. Sănătate

29. ASOCIATIA REGIONALA A SERVICIILOR
DE APA CANAL IASI – ARSACIS
1. - Primar
2.– medic

7. Mediu
8. Turism
9. Administraţie publică locală

4.– farmacist
Primar, viceprimar, asociaţii ecologice,
staţie epurare apa, depozitul de armăsari
Profesor
geografie,
depozitul
de
armăsari, pensiunea „La struti”
1. Departam. Investiţii Primărie
2. - primar
3.– viceprimar
4. - secretar comună
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Chestionarul de opinie
Cu scopul consultării opiniei comunităţii, s-a procedat la elaborarea unui chestionar cât
mai simplu și clar, în vederea obţinerii unei imagini referitoare la cele mai importante
probleme cu care se confruntă populaţia din comuna Timișești, judeţul Neamţ. Astfel,
chestionarul a fost aplicat pe un eșantion reprezentativ pentru populaţie (200
chestionare). Concluziile și propunerile, au fost generalizate pentru întreaga populaţie
constituind

oglinda

intereselor

unui

număr

semnificativ

de

persoane.

Reprezentativitatea opiniilor a fost principala preocupare în cadrul aplicării
chestionarului, tehnica de lucru utilizată fiind din „ușă în ușă” și întâlniri punctuale. Sa procedat la prelucrarea răspunsurilor, la așezarea în forma agreată de cerinţele
Strategiei și la nominalizarea pe baza interpretării datelor din răspunsuri a principalelor
probleme care ar trebui rezolvate în comunitate în perioada de planificare 2014-2020.
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Modelul propus de planificare strategică
Modelul de planificare strategică propus la nivelul Primăriei Timișești:

»
»
»

permite derularea fazelor de elaborare, implementare. monitorizare,
evaluare, măsurare a performanţei, revizuire şi actualizare periodică a
Strategiei de Dezvoltare Locală;
include descrierea activităţilor ce au loc în fiecare din aceste faze,
descrierea documentelor care trebuie realizate, precum şi instrumentele şi
tehnicile ce trebuie utilizate;
permite derularea acestor faze de către personalul din cadrul Unităţii de
Implementare a Proiectelor Primăriei Timișești, cu un minim de asistenţă
specializată, sau chiar în totalitate la nivel intern;
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ANALIZA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE, NAŢIONALE, REGIONALE, LOCALE
1. EUROPA 2020
2. DEZVOLTAREA DURABILA
3. STRATEGIA NATIONALA pentru DEZVOLTARE DURABILA a ROMANIEI - Orizonturi 20132020-2030
4. PLANUL NATIONAL de DEZVOLTARE
5. PLANUL NATIOMAL de ACTIUNE pentru OCUPAREA FORTEI de MUNCA
6. STRATEGIA GUVERNULUI ROMANIEI DE INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMANI
APARTINAND MINORITATII ROMILOR PENTRU PERIOADA 2012-2020
7. AGENDA LOCALĂ 21 – PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ
8. PNDR 2014-2020

EUROPA 2020 – principii, valori, direcţii de actiune
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF

Extrase si sinteze din document
“Obiective Europa 2020:
1. Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul
populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.
2. Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare.
3. Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de
sera (sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990,
cresterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a
eficientei energetice.
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4. Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%,
cresterea la peste 40% a ponderii absolventilor de studii superioare in randul
populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 de ani.
5. Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului
persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii
sociale.”
Prioritati Europa 2020:
“Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;
presupune imbunatatirea prestatiei in urmatoarele domenii:
 cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea investitiilor de stat
si private in vederea generarii de locuri de munca prin crearea de noi produse si
servicii;
 educatie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare de-a lungul
vietii in vederea imbunatatirii competentelor;
 societatea digitala: utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.”
Actiunile acestei prioritati vizeaza:
- “eliberarea potentialului inovator al Europei;
- ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei;
- valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii digitale.”
Cresterea inteligenta va fi stimulata prin trei initiative:
a. “„O Uniune a inovarii” prin care se propune:
 reorientarea politicii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii catre domenii
care prezinta provocari majore pentru societate (schimbari climatice, utilizarea
eficienta a energiei si a resurselor, schimbari demografice, sanatatea populatiei etc.);
 consolidarea verigilor din lantul inovarii, de la cercetarea fundamentala la
comercializare.”
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Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „definitivarea spatiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice
de cercetare;
- imbunataţirea conditiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze,
crearea unui brevet european unic si a unei instante specializate in materie de
brevete;
- lansarea de parteneriate europene in domeniul inovarii intre UE si nivelurile
nationale, in vederea accelerarii dezvoltarii si utilizarii;
- consolidarea si dezvoltarea rolului instrumentelor UE de sustinere a inovarii
(fondurile structurale, fondurile de dezvoltare rurala, programulcadru de cercetaredezvoltare, etc.);
- promovarea parteneriatelor in materie de cunoastere si consolidarea legaturilor
intre educatie, intreprinderi, cercetare si inovare.”
b. „„Tineretul in miscare” prin care se propune:
 consolidarea performantei si atractivitatii internationale a institutiilor de
invatamant superior din Europa;
 sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educatie si formare
în UE;
 combinarea excelentei cu echitatea, prin promovarea mobilitatii studentilor si a
celor care urmeaza un curs de formare,
 imbunatatirea situatiei incadrarii in munca a tinerilor.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „integrarea si consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate
universitatilor, cele destinate cercetatorilor si corelarea lor cu programele nationale;
- impulsionarea agendei de modernizare a invatamantului superior la nivelul
programelor scolare, al guvernantei si al finantarii;
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- identificarea metodelor de promovare a spiritului
antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti;
- promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale;
- lansarea unui Cadru pentru incadrarea in munca a tinerilor.”
c. „„O agendă digitala pentru Europa” prin care se propune crearea unei piete
digitale unica, bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii interoperabile:
 pana in 2013: acces universal la internet in banda larga;
 pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps);
 pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50% din locuintele
din Europa.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in infrastructura
pentru internet de mare viteza, deschisa si competitiva, precum si in serviciile
conexe;
- dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu;
- facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende.”
Cresterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre cresterea
economica a UE si cresterea economica a celor doi mari competitori pe piata
mondiala respectiv SUA si Japonia.
Aspecte de corectat in domeniul Inovarii:
 „nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si inovare;
 utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;
 accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii;
 ponderea mai redusa in UE a firmelor high-tech.”
Aspecte de corectat in domeniul Educatiei:
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 „un sfert dintre elevi au competente slabe de citire, unul
din sapte tineri abandoneaza studiile si formarea prea devreme;
 50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerintele noi
de pe piata muncii;
 in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, doar 1 persoana din 3
are o diploma universitara, comparativ cu 40% in SUA si peste 50% in Japonia;
 conform “indicelui Shanghai” in clasamentul mondial al primelor 20 de universitati,
sunt listate doar doua universitati europene.”
Aspecte de corectat in domeniul Societatii digitale:
 „din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentata de piata globala pentru tehnologiile
informatiei si comunicatiilor, firmele europene reprezinta doar 25%;
 ramanerea Europei in urma SUA si Japoniei in ceea ce priveste internetul de mare
viteza, afecteaza capacitatea acesteia de inovare in special in zonele rurale,
diseminarea online a cunostintelor si distributia online de bunuri si servicii.”
“Cresterea durabila inseamna promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, presupune
dezvoltarea de noi procese si tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:
- sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC;
- sa exploateze retelele de la scara UE;
- sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;
- sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii eficiente a
resurselor;
- sa scada emisia de dioxid de carbon;
- sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabila a
resurselor.”
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Cresterea durabila va sta la baza coeziunii economice,
sociale si teritoriale prin derularea de actiuni in urmatoarele domenii:
 “competitivitate:
- mentinerea avantajului fata de SUA si China, pe piata tehnologiilor ecologice;
- eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor;
- productivitate crescuta pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe pietele de
export si pentru un numar tot mai mare de materii prime.”
 “combaterea schimbarilor climatice:
- reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid in decada care urmeaza;
- exploatarea completa a potentialului noilor tehnologii, precum posibilitatile de
captare si stocare a dioxidului de carbon, care vor genera reducerea emisiilor,
realizarea de economii si crestere economica;
- consolidarea capacitatii de rezistenta a economiilor UE in fata riscurilor climatice,
precum si capacitatea de prevenire a dezastrelor si de reactie la acestea.”
 “energie curata si eficienta:
- scaderea importurilor UE de petrol si gaze cu 60 de miliarde € pana in 2020;
- cresterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%;
- crearea a peste 600 000 locuri de munca prin utilizarea energiei regenerabile in 20%
din energia folosita in UE;
- crearea a peste 400 000 locuri de munca prin atingerea obiectivului de 20% privind
eficienta energetica.”
Cresterea durabila va fi stimulata prin doua initiative:
a. “„O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” prin care se
propune:
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 sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce
priveste utilizarea resurselor si cu emisii reduse de dioxid de carbon;
 decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;
 reducerea emisiilor de CO2;
 cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare
rurala, fondurile structurale, si altele in cadrul unei strategii solide de finantare (UE,
publica nationala, privata);
- consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum certificate de
emisii, incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor publice ecologice, etc;
- prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea sectorului
transporturilor;
- implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii blocajelor in sectiunile
transfrontaliere si nodurile intermodale (orase, porturi, platforme logistice);
- finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul planului privind
tehnologiile energetice strategice (SET);
- promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica pentru UE in zona
baltica, in Balcani, in regiunea mediteraneeana si în Eurasia;
- adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta energetica,
promovarea unui program in domeniul utilizarii eficiente a resurselor (sprijinind IMMurile si gospodariile) prin utilizarea fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri;
- stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice necesare pentru a
face tranzitia catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficienta din
punctul de vedere al utilizarii resurselor si rezistenta la schimbarile climatice pana in
2050.”
La nivel national, statele membre vor trebui:
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– „sa elimine treptat subventiile daunatoare mediului
(exceptii in cazul persoanelor defavorizate);
– sa dezvolte instrumente de piata, precum stimulente fiscale si achizitii publice
menite sa adapteze metodele de productie si de consum;
– sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente, modernizate si
complet interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC;
– sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de infrastructura, in cadrul
retelei centrale a UE;
– sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o
mare parte din emisiile generate si din congestiile retelelor;
– sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta energetica in
constructii si instrumente de piata precum impozitarea, subventiile si achizitiile
publice pentru a reduce consumul de energie si de resurse;
- sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in constructia de cladiri publice
eficiente din punct de vedere energetic si într-o reciclare mai eficienta;
– sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar putea creste
eficienta in sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe folosirea
TIC.”
b. “„O politica industriala adaptata erei globalizarii” prin care se propune:
 colaborea stransa intre CE si intreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri,
organizatii de consumatori;
 elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa sprijine spiritual
antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria;
 promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei si al serviciilor
din Europa.
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
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- „stabilirea politicii industriale apte sa mentina si sa
dezvolte o baze industriala puternica, competitiva, diversificata in Europa, sa sprijine
tranzitia sectoarelor de productie catre o utilizare mai eficienta a energiei si a
resurselor;
- dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa combine diverse
instrumente de politica precum reglementarea „inteligenta”,modernizarea achizitiilor
publice, normele in materie de concurenta, stabilirea de standarde;
- imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea
costurilor de tranzactie aferente desfasurarii unei activitati economice in Europa, prin
promovarea clusterelor si prin imbunatatirea accesului convenabil la finantare;
- restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor catre activitati de
viitor, inclusiv prin redistribuirea rapida a competentelor catre sectoarele si pietele cu
un ritm alert de crestere;
- promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc utilizarea resurselor
naturale si sporesc investitiile in patrimoniul natural al UE;
- promovarea internationalizarii IMM-urilor;
- asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit industriei din toata
Uniunea sa beneficieze de acces efectiv pe piata unica, pe piata internationala;
- dezvoltarea unei politici spatiale care sa puna la dispozitie instrumentele necesare
depasirii unor provocari-cheie la nivel mondial;
- sporirea competitivitatii sectorului turismului in Europa;
- revizuirea reglementarilor in vederea sprijinirii tranzitiei sectoarelor serviciilor si
productiei catre o utilizare mai eficienta a resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai
eficienta;
- reannoirea strategiei UE de promovare a responsabilitatii sociale a intreprinderilor,
ca element-cheie in asigurarea increderii pe termen lung a angajatilor si a
consumatorilor.”
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La nivel naţional, statele membre vor trebui:
- „sa imbunatateasca mediul de afaceri, in special pentru IMM-urile inovatoare, inclusiv
prin achizitii publice menite sa sprijine initiativele care incurajeaza inovarea;
- sa amelioreze conditiile de asigurare a respectarii drepturilor de proprietate
intelectuala;
- sa reduca sarcina administrativa a societatilor si sa amelioreze calitatea legislatiei in
domeniul afacerilor;
- sa colaboreze cu parţile interesate din diverse sectoare in vederea identificarii
blocajelor, elaborarii de analize comune cu privire la modalitati de mentinere a unei
baze industriale si de cunoastere solide, de a plasa UE in pozitie de lider in ceea ce
priveste dezvoltarea durabila la nivel mondial.”
„Cresterea durabila este necesara in vederea sustinerii UE pentru a prospera intr-o lume
cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradarii
mediului, pierderea biodiversitatii si utilizarea nedurabila a resurselor.”
“Cresterea favorabila incluziunii inseamna promovarea unei economii cu o rata ridicata
a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala si care
presupune:
- asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de munca;
- investirea in dezvoltarea competentelor;
- combaterea saraciei;
- modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de protectie sociala;
- consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii economice
in toate regiunile UE inclusiv in cele ultraperiferice;
- asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul vietii;
- cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de promovare a
egalitatii de sanse intre femei si barbati.”
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Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din
urmatoarele domenii:
 “ocuparea fortei de munca:
- schimbarile demografice au generat scaderea numarului de persoane active;
- in UE, doar doua treimi din populatia activa are loc de munca, in comparatie cu peste
70% in SUA si in Japonia;
- rata ocuparii fortei de munca este scazuta in special in randul femeilor si al
lucratorilor in varsta;
- rata a somajului de peste 21% in randul tinerilor;
- risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor neintegrate in
campul muncii sau care au legaturi slabe cu acesta.
 competentele:
- aproximativ 80 de milioane de persoane au competente reduse sau de baza;
- oportunitatile oferite prin invatarea de-a lungul vietii, apartin in special persoanelor
mai instruite;
- pana in 2020, 16 milioane de locuri de munca vor necesita nivel inalt de calificare, in
timp ce numarul locurilor de munca pentru care se vor cere competente reduse va
scadea cu 12 milioane;
- pentru mentinerea vietii active indelungate, este necesara dobandirea si dezvoltarea
de noi competente pe tot parcursul vietii.
 combaterea saraciei:
- 80 de milioane de persoane erau amenintate de saracie, inainte de aparitia crizei
economice;
- 19 milioane dintre acestea sunt copii;
- 8% dintre persoanele care au un loc de munca nu castiga suficient pentru a iesi din
saracie, cei mai afectati fiind somerii.”
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Cresterea favorabila incluziunii va fi stimulata prin doua initiative:
a. “„O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca” prin care se propune:
 crearea conditiilor necesare modernizarii pietelor muncii pentru a creste nivelurile
de ocupare a fortei de munca si pentru a asigura sustenabilitatea modelelor sociale
europene;
 promovarea autonomiei cetatenilor prin dobandirea de noi competente care vor
permite fortei de munca actuale si viitoare, adaptarea la noile conditii si la eventualele
schimbari de cariera;
 reducerea somajului;
 sporirea productivitatii muncii.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „definirea si punerea in aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate,
in vederea identificarii modalitatilor de imbunatatire si gestionare a tranzitiilor
economice, de combatere a somajului, decrestere a ratelor de activitate;
-

adaptarea

cadrului

legislativ,

in

conformitate

cu

principiilereglementarii

„inteligente”, la evolutia modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la adresa
sanatatii si securitatii muncii;
- facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si asigurarea unei
corespondente mai bune intre cererea si oferta de locuri de munca, prin intermediul
sprijin financiar acordat din fondurile structurale, in special din Fondul social european
(FSE);
- consolidarea capacitatii partenerilor sociali, valorificarea potentialului de solutionare
a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel
national/ regional, la nivel sectorial si la nivelul intreprinderilor);
- impulsionarea cadrului strategic de cooperare in materie de educatie si formare in
care sa fie implicate toate partile interesate;
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- asigurarea dobandirii competentelor necesare in vederea
continuarii studiilor si a integrarii pe piata muncii, precum si a recunoasterii acestora
pe tot parcursul educatiei generale, profesionale, superioare si din viata adulta.”
La nivel national, statele membre vor trebui:
- “sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reducasegmentarea pietei
muncii, sa faciliteze tranzitiile si reconcilierea vietii profesionale cu viata privata;
- sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de asigurarisociale pentru
a asigura rentabilitatea muncii;
- sa promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea privata, politici
de imbatranire activa, sa sporeasca egalitatea de sanse intre femei si barbati;
- sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;
- sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al calificarilor, prin
instituirea unor cadre nationale ale calificarilor;
- sa asigure dobandirea competentelor necesare in vederea continuarii
studiilor si a integrarii pe piata muncii, recunoasterea acestora pe tot parcursul
educatiei generale, profesionale, superioare si din viata adulta, inclusiv in cadrul
invatarii non-formale si informale;
- sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al muncii, in special
prin implicarea partenerilor sociali in planificarea ofertelor de educatie si formare.”
b. „„O platforma europeana de combatere a saraciei” prin care se propune:
 asigurarea coeziunii economice, sociala, teritoriale, ca o continuare a anului in curs,
care reprezinta “Anul european de lupta impotriva saraciei si excluziunii sociale”;
 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoasterea drepturilor fundamentale ale
persoanelor care se confrunta cu saracia si excluziunea sociala.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
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- „elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de
bune practici, in vederea incurajarii actorilor din sectorul public si privat de a reduce
excluziunea sociala prin actiuni concrete, inclusiv prin acordarea finantari din fondurile
structurale, in special din FSE;
- elaborarea si implementarea de programe care vizeaza promovarea inovarii sociale in
randul grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea
migrantilor;
- evaluarea caracterului adecvat si a sustenabilitatii sistemelor de protectie sociala si
de pensii si identificarea modalitatilor de imbunatatire a accesului la sistemele de
sanatate.”
La nivel national, statele membre vor trebui:
- “sa promoveze responsabilitatea colectiva si individuala pe care o impart in domeniul
combaterii saraciei si excluziunii sociale;
- sa defineasca si sa puna in aplicare masuri care vizeaza grupurile cu un grad de risc
ridicat precum familiile monoparentale, femeile in varsta, minoritatile, romii,
persoanele cu handicap si personale fara adapost;
- sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a asigura un nivel
adecvat al ajutorului pentru venit si al accesului la asistenta medicala.”
Cresterea favorabila incluziunii este necesara in vederea:
- „oferirii populatiei acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre destinate altor
persoane aflate in intretinere;
- punerii in aplicare a principiilor privind flexicuritatea;
- oferirii cetatenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care sa le permita
adaptarea la noile conditii si la eventualele schimbari de cariera;
- combaterea saraciei si excluziunii sociale;
- reducerea inegalitatilor in materie de sanatate;
- imbunatatirea capacitatii de a face fata fenomenului de imbatranire activa.
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Guvernanta economica:
Criza economica:
- a evidentiat deficiente structurale in economia Europei;
- a anulat progrese precedente;
- a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe termen lung;
- a demonstrat interdependenta economiilor europene;
- a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul UE in vederea
rezolvarii de probleme, promovarii cresterii economice si crearii de locuri de munca.
Cei trei piloni ai noii guvernante economice:
1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE si
include:
- prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020;
- angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la
Pactul euro plus;
- consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a
Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin intermediul noilor instrumente menite sa
stopeze dezechilibrele macroeconomice;
- adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” carepermite
discutarea prioritatilor economice si bugetare in aceeasiperioada a fiecarui an.
2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include:
- mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UEla criza
datoriei suverane;
- inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv
Mecanismul european de stabilitate (MES);
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- aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala,
elaborate instransa colaborare cu FMI.
3. redresarea sectorului financiar”
Aspecte esentiale ale noii guvernante economice a UE
Semestrul european: reprezinta primele 6 luni ale fiecarui an, perioada incare are loc
coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice si structuraleale statelor membre in
baza careia se tine cont de recomandarile UE in luareadeciziilor cu privire la bugetul
national si la alte aspecte de interes economic.
Etape:
„Ianuarie:
- analiza anuala a cresterii este prezentata de Comisie,
- sunt stabilite prioritatile UE pentru anul urmator, in materie de crestereeconomica si
locuri de munca.
Martie:
- pe baza analizei anuale a cresterii, sefii de stat si de guvern elaboreazaorientarile UE
pentru politicile nationale.
Aprilie:
- statele membre transmit:
- planurile nationale privind garantarea finantelor publicesanatoase (programele de
stabilitate/convergenta);
- programele de reforma;
- masurile propuse pentru promovarea cresterii inteligente,durabile si favorabile
incluziunii (programele nationale de reforma).
Iunie:
- evalurea programelor de catre Comisie;
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- in cazul in care este necesara, formularea de recomandari
specificepentru fiecare tara;
- discutarea si aprobarea in Comisie a recomandarilor;
- adoptarea oficiala a recomandarilor adresate fiecarei tari.”
„Pactul de stabilitate si crestere: consta intr-un set de reguli care incurajeaza statele
membre sa mentina viabilitatea finantelor publice.”
Componente:
1. „Componenta preventiva consta in transmiterea de catre statelemembre, a
programul anual de stabilitate (tarile din zona euro) sau deconvergenta (celelalte state
membre), impreuna cu programul nationalde reforma, program care prezinta modul in
care statul membruintentioneaza sa asigure si sa mentina viabilitatea finatelor publice
petermen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandari politice (iniunie, in cadrul
semestrului european) sau, daca este necesar, poateinainta o propunere Consiliului
pentru ca acesta sa transmita unavertisment in cazul unui deficit excesiv.
2. Componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficitexcesiv (PDE). In
baza PDE, daca deficitul bugetar al unui stat membrudepaseste limita de 3% (conform
Tratatului),

Consiliul

va

transmiterecomandari

privind

redresarea

situatiei.

Nerespectarea acestorrecomandari poate duce la impunerea de sanctiuni pentru statele
dinzona euro.”
Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin introducereaunor
modificari menite:
- „sa permita componentei corective a Pactului sa ia mai bine inconsiderare
interactiunea dintre datorie si deficit, mai ales in tarileputernic indatorate (unde
datoria publica depaseste 60% din PIB);
- sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca impunerea
sanctiunilor semiautomata - in acest sens, in cadrul Consiliului va f nevoie de o
majoritate calificata, nu atat pentru a aproba, cat mai ales pentru a respinge o
propunere de sanctionare inaintata de Comisie;
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- sa amelioreze cadrele bugetare nationale, abordand
aspectele contabile si statistice, precum si practicile in materie de previziuni.”
„Corectarea dezechilibrelor macroeconomice consta intr-un mecanism de supraveghere
care identifica si corecteaza dezechilibrele macroeconomice, inca din faza incipienta.
Alegerile economice divergente facute in ultimul deceniu de catre statele membre, au
accentuat

diferentele

in

materie

de

competitivitate

generand

dezechilibre

macroeconomice la nivelul UE. Economiile statelor membre vor fi monitorizate in
vederea depistarii dezechilibrelor macroeconomice, in cazul in care vor fi inregistrate
depasiri ale „nivelurile de alerta”, Comisia urmand sa faca recomandari in urma
rezulatelor analizelor aprofundate.”
„Pactul euro plus consta intr-un program suplimentar de reforme, care constituie o
reflectie a interdependentei dintre ele. Printre cele alte sase tari, care nu fac parte
din zona euro, dar care au decis sa adere la acest pact, se numara si Romania. Cele
patru domenii vizate de Pactul euro plus sunt competitivitate, ocuparea fortei de
munca, viabilitatea finantelor publice si consolidarea stabilitatii financiare.
Pactul a fost aprobat de liderii UE in martie 2011. Cele 23 de tari semnatare se
angajeaza sa implementeze reformele in detaliu. Cele patru state membre care nu au
semnat pactul sunt libere sa faca acest lucru oricand doresc.
Angajamentele asumate in virtutea pactului se integreaza in noul cadrul de guvernanta
economica si sunt incluse in programele nationale de reforma ale statelor membre.”
Remedierea sectorului financiar
„In vederea prevenirii aparitiei problemelor si asigurarii ca actorii din sectorul financiar
sunt supusi unor monitorizari stricte, UE a elaborat reglementari si a creat agentii
specifice, intreprinzandu-se si alte actiuni, cu scopul de garantare pentru bancile
europene a existentei de suficiente rezerve de capital, necesare pentru a face fata
socurilor din sistem, astfel sistemul bancar pastrandu-si functionalitatea in domeniul
oferirii de credite intreprinderilor si persoanelor fizice.”
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Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi
2013–2020–2030

Guvernul României, întrunit în şedinţă la 12 noiembrie 2008, a dezbătut şi aprobat
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030.
Documentul urmează prescripţiile metodologice ale Comisiei Europene şi reprezintă un
proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile,
şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Centrul Naţional pentru
Dezvoltare Durabilă.
Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp
rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg
împărtăşit pe plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea
continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat
membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în
special cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi
locuri de muncă şi în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006.

În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a
factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune
o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective
care transced dur ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale:

Orizont 2013:
Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul
programelor şi politicilor publice ale României;
Orizont 2020:
Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai
dezvoltării durabile;
Orizont 2030:
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Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din
acel an al ţărilor UE.
Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere
economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor economicosociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.
Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoară procesul de convergenţa reală,
se creează astfel condiţiile ca produsul intern brut pe cap de locuitor al României să
depăşească în anul 2013 media UE din acel moment, să se apropie de media UE în anul
2020 şi să fie uşor superior nivelului mediu european în anul 2030.

Direcţiile principale de acţiune, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt:

Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale
în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a
capitalului natural;
Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate
publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul
acestora pe piaţa muncii;
Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere
economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de ecoeficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii;
Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp a unor planuri de
măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;
Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor
comparative ale României, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea
fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului;
Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte şi
programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei
mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;
Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea
la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii.
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Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 se adresează
nevoilor spaţiului rural românesc identificate în baza unei analize socioeconomice și de mediu.
PNDR 2020 reflectă direcţiile de acţiune în dezvoltarea agriculturii și a satului românesc.
În data de 26 mai 2015, Comisia Europeană a transmis României decizia oficială de aprobare a
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE RURALĂ pentru perioada de programare 2014-2020
Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele
rurale.
Creșterea viabilităţii exploataţiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură și
promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor.
Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și
silvicultură.
Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
reduse de carbon și rezilienţă la schimbările climatice
PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, REDUCEREA SĂRĂCIEI ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN
ZONELE RURALE.
Continuăm dezvoltarea spaţiului rural românesc cu PNDR 2020 prin finanţarea integrală a
proiectelor care asigură:
 dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;
 crearea de locuri de muncă în mediul rural;
 conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
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Pentru ca PNDR 2020 să funcţioneze fără sincope, s-au inclus modificări şi îmbunătăţiri.
Finanţarea proiectelor depuse de localităţile aparţinătoare oraşelor mici (vezi componenţa
GAL-urilor).
Diminuarea perioadelor de evaluare a cererilor de finanţare la maxim 3/ 4 luni.
Organizarea de sesiuni semestriale sau anuale continue cu prezentarea raportului de selecţie
lunar sau trimestrial;
O parte din acordurile standardizate se vor depune doar la încheierea contractului de finanţare.
Accent deosebit pe calitatea şi sustenabilitatea investiţiilor propuse.
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CARACTERISTICI GENERALE ALE COMUNEI TIMIȘEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
PREZENTAREA TERITORIULUI –ANALIZA DIAGNOSTIC
Prezentarea geografică şi fizică
AMPLASAMENT
Teritoriul comunei Timișești este situat integral în judeţul Neamţ.Teritoriul se situează
în regiunea de Nord Est a ţării. Comuna Timișești se află în nord-estul judeţului Neamţ,
la limita cu judeţul Iași, pe malul drept al râului Moldova, acolo unde acesta primește
apele afluentului Neamţ. Este străbătută de șoseaua naţională DN15B, care leagă Târgu
Neamţ de DN2. Lângă Timișești, acest drum se intersectează cu șoseaua judeţeană
DJ155B, care duce spre sud la Urecheni și spre nord la Drăgănești și mai departe în
judeţul Suceava la Boroaia (unde se termină în DN15C). Comuna Timișești, este așezată
în partea de nord-vest a Depresiunii Neamţ (depresiune subcarpatică).
Sate componente:
a.
b.
c.
d.
e.

Timişeşti –sat de reședinţă
Dumbrava
Plăieșu
Preutești
Zvoronești

Așezată în nord-estul judeţului Neamţ, pe terasele râurilor Moldova şi Ozana, comuna
are o altitudine medie de 450 m şi se învecinează cu comunele Drăgușeni din judeţul
Suceava, Moţca şi Cristești din judeţul Iași la est, comunele Păstrăveni, Urecheni şi
Petricani la sud, orașul Tg.Neamţ la vest şi comuna Răucești la nord.
Denumire sat
Timişeşti
Dumbrava
Plăieșu
Preutești
Zvoronești

Locuitori (Recensământ
2011)
1120
1107
619
499
147

Poziţie geografică
47°13′55″N
47°12′58″N
47°13′45″N
47°15′22″N
47°12′46″N

26°33′1″E
26°27′47″E
26°30′8″E
26°30′53″E
26°34′3″E
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Punctul extrem

Latitudine
nordică

Nord –sat Preutești

Longitudine
estică1)
26°30′53″E

Sud –sat Zvoronești

26°34′3″E

47°12′46″N

Est –sat Zvoronești

26°34′3″E

47°12′46″N

Vest –sat Dumbrava

26°27′47″E

47°12′58″N

47°15′22″N

Echiparea teritoriului1
 Suprafaţă totală : 4942 ha
 Locuinţe – total : 1422
 Locuinţe proprietate privata : 1406
 Locuinţe proprietate publica : 16
 suprafaţa locuibila – total –54842 mp
 suprafaţa locuibila proprietate privata : 54339 mp
 suprafaţa locuibila proprietate publica : 503 mp
Orașe importante apropiate:
 Târgu Neamţ - 17 km, pe DN 15 B;
 Pașcani - 24 km, pe DN 15B, DN28A și DN2/E85;
 Roman – 51 Km pe DN 15B si DN2/E85
 Piatra Neamţ - 25 km, pe DN 15B, DN 15C si DN15D
Distanta din centrul comunei până la:
 DN 15 C – 5 Km;
 E 85 – 1 Km
 Gara Pașcani – 26 Km
 Aeroport Iași – 95 km,
 Aeroport Suceava – 54 km,
1

Conform fisa localitate an 2012 INSSE Neamț 2014
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 Aeroport Bacău – 96 Km
 Benzinărie Cristești – 1 km.

Cai de comunicaţie
a.
Acces rutier
Legătura comunei Timisesti cu reședinţa de judeţ si comunele învecinate pe căile
rutiere :
 drumul naţional DN 15 B face legătura intre judeţul IASI prin localităţile Timisesti,
Plăieșu si Dumbrava cu orașul Tg Neamţ si de aici prin DN 15 C ( prin comunele Agapia,
Bălţătești, Crăcăoani, Bodești, Dobreni, Gârcina) cu municipiul Piatra Neamţ - reședinţa
de judeţ.
 drumul judeţean DJ 155 B, pornește din DN 15 B, spre nord , traversează localitatea
Preutești spre comuna Răucești si spre sud , prin localitatea Timisesti face legătura cu
comuna Urecheni
 drumul comunal DC 21 pornește din DJ 155 B din localitatea Timisesti, prin localitatea
Zvoronești si face legătura cu comuna Urecheni.
 drumul comunal DC 17 pornește din DN 15 B prin localitatea Dumbrava spre comuna
Urecheni unde, in localitatea Ingărești se intersectează cu DJ 155 I.
 drumul comunal DC 8, se bifurca din DN 15 B in satul Plăieșu spre nord – est pana in
DJ 155 B, la sud de satul Preutești
b.

Acces feroviar

Comuna Timișești are acces direct la serviciile de transport feroviar prin ruta zilnică
Târgu Neamţ –Pașcani, oferită de Regiotrans (operator feroviar de călători din România,
înfiinţat în 2005, în urma liberalizării transportului feroviar). Secţia de care aparţine
este 517, ţine de Regionala Iași, distanţa pe care funcţionează trenul este de 31 km,
secţia este ne interoperabilă iar infrastructura este gestionată de Rail Force S.R.L.
Reţeaua oferă 6 trenuri zilnic, durata călătoriei de la Timișești la Târgu Neamţ este 21
minute, iar de la Timișești la Pașcani de 22 minute.
c.
Accesul aerian in regiune este asigurat de aeroportul International Iași - intern
si internaţional, aflat la 95 km de Timișești, Aeroportul Suceava – 54 km, și Aeroportul
Bacău – 96 Km.
d.

Nu exista transport naval.

e. Reţele de conducte magistrale de gaz metan
Activitatea de distribuţie a gazelor naturale se desfășoară în baza unor
reglementări ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
şi anume Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale NT-DPE-01/2004 şi de exploatare NT-DE-01/2004.
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Alimentarea cu gaze naturale a localităţii Timișești de
pe teritoriul judeţului Neamţ se face prin intermediul conductelor de transport ale
Societăţii Naţionale Transport Gaze Naturale, prin magistrala: Secuieni – Roman –
Cristești – Tg. Neamţ.
RELIEFUL ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI
Călătorul care vine de la Suceava, Roman sau Pașcani spre Tg.Neamţ după ce
traversează albia Moldovei are în faţa larga panoramă a văii Ozanei, pe al cărei curs
inferior se afla așezată comuna Timişeşti compusă astăzi din satele: Timişeşti,
Dumbrava, Plăieșu, Preutești şi Zvoroneşti.2
Așezată în nord-estul judeţului Neamţ, pe terasele râurilor Moldova şi Ozana, comuna
are o altitudine medie de 450 m şi se învecinează cu comunele Drăgușeni din judeţul
Suceava, Moţca şi Cristești din judeţul Iași la est, comunele Păstrăveni, Urecheni şi
Petricani la sud, orașul Tg.Neamţ la vest şi comuna Răucești la nord.
Relieful comunei constă în principal din terasele râurilor Moldovei şi Ozanei cât şi a
afluenţilor lor, din lungimile acestor râuri, iar în partea de sud-est dealul Cenușa şi
Măgura Boiștei. Relieful ușor accidentat şi plan este favorabil practicării şi dezvoltării
agriculturii. Pe văile Moldovei si Ozanei se află bogate depozite de pietrișuri care au
fost şi sunt şi în prezent exploatate din plin pentru diferite scopuri, în special pentru
construcţii şi pentru lucrările de modernizare a drumurilor. Deoarece comuna este
așezată pe valea Moldovei către Est, situată în poziţie N-S, localitatea este expusă
vântului dominant de N-E, cât şi curenţilor de aer din depresiune Neamţului. Din acest
motiv iernile sunt bogate în zăpezi, cu multe zile de ceaţă, cu temperaturi de 0ºC şi
veri cu precipitaţii bogate şi temperaturi de peste 25ºC.
Teritoriul comunei este traversat de o bogată reţea hidrografică, constând în principal
din râurile Moldova şi Ozana, reţea care în prezent este captată şi alimentează
permanent municipiului Iași, orașul Pașcani şi alte localităţi învecinate.
Debitele acestor ape prezintă mari variaţiuni în timpul anului, fiind dependente de
nivelul precipitaţiilor şi anume, primăvara când se topesc zăpezile sau când plouă
abundent, debitele cresc, producând ușoare inundaţii.
VEGETAŢIA ȘI FAUNA
Comuna are o vegetaţie variată, începând cu pădurea de foioase din N-V-ul ei şi
terminând cu vegetaţia de luncă din zona inundabilă a Moldovei unde cresc plante
iubitoare de apă. În pădurea de foioase predomină exemplare de fag, stejar şi carpen,
iar în luncă, plante ca: stuf, papură, plop, arin, răchită si salcie. În luncile inundabile
se află şi pășuni naturale. În restul comunei se află o vegetaţie de silvostepă. Dacă în
trecut pădurile ocupau o suprafaţă mai mare din comună, în decursul lor acestea s-a
restrâns prin exploatare, lăsând loc terenurilor destinate agriculturii şi pășunatului.
Bogata reţea de ape dulci a oferit condiţii pentru dezvoltarea unei faune piscicole.

2

Monografia comunei Timișești
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In arealul geografic al comunei Timişeşti se numără Pădurea
Coverca, considerată a fi unica pădure de gorun din judeţul Neamţ, iar la nord-est şi
sud-vest Pădurile de la Făgiţel şi Cenușa, din esenţe amestecate, reprezentând o
trecere de la etajul stejarului la etajul fagului, considerate a fi o păduri seculare.
RESURSE NATURALE
Pe teritoriul comunei există mai multe categorii de soluri. Astfel încât întâlnim soluri
podzolice, aluvionare precum şi soluri argilo iluviale fertile care permit practicarea
agriculturii, care se găsesc în același areal cu solurile brune de pădure din care au
evoluat. Subtipurile de sol prezente în zona sunt: solurile brune podzolite, soluri brunegălbui podzolite şi soluri brun-montane podzolite.
Solurile brune podzolite sunt sărace în humus, iar cele podzolite sunt acide. Toate
aceste tipuri sunt sărace în azot, fosfor, potasiu şi microelemente. Astfel de soluri sunt
prielnice unui număr mic de plante, îndeosebi pentru grâu, secară, orz, porumb,
cartofi, trifoi, mazăre, fasole, rădăcinoase şi in de fibre. Necesită o fertilizare mai
puternică cu gunoi de grajd în doze mari, turbă la intervale de 2-3 ani sau îngrășăminte
verzi.
Caracteristici climatice
A. Regim climatic
Clima comunei Timișești este temperat continentală. Caracteristicile climei sunt
determinate de particularităţile circulaţiei atmosferice, de altitudine, de formele şi
fragmentarea reliefului. Efectul de “baraj” al Carpaţilor Orientali se manifestă în tot
cursul anului, în condiţiile advecţiei dinspre vest a maselor de aer caracteristice
latitudinilor medii.
Regimul climatic are un caracter mai continental în estul judeţului – aer mai uscat şi
timp în general mai senin. Influenta “barajului” muntos al Carpaţilor se resimte în
special în anumite faze tipice de iarnă, când au loc invazii de aer rece, arctic
continental. Munţii deviază înaintarea spre vest a acestor mase de aer, determinând
geruri intense în condiţiile existenţei unor depresiuni barice adânci deasupra Mării
Negre şi Mării Mediterane. Asemenea situaţii dau naştere viscolelor violente – zona
estică a judeţului. În cazul maselor de aer instabile, ascensiunea forţată (dinamică) a
aerului umed pe versanţii estici, prin încălzirea adiabatică, produce efecte de foen în
depresiunile subcarpatice Neamţ.
B. Regimul precipitaţiilor
Din scurta şi la modul general analiză a cantităţilor anuale de precipitaţii în judeţ,
remarcăm o creştere de la est la vest, de la 490 mm în zona Roman la 742 mm la Toaca.
Valorile cresc deci pe măsura creşterii altitudinii, gradientul pluviometric vertical fiind
cuprins între 8 şi 22 mm/100 m. Determinată de altitudine, zona de precipitaţii maxime
este cuprinsă între 1300 – 1800 m. De regulă, maximul de precipitaţii se înregistrează
în luna iunie iar minimul în lunile ianuarie – februarie.
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Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad vara, între 38 şi
46% din totalul anual, iar cele mai mici iarna, între 9 şi 18% din totalul anual. Anual,
numărul zilelor de ploaie este cuprins între 90 şi 107.
C. Regimul termic
Jumătatea estică a judeţului are valori termice cuprinse între 8,2 şi 8,8o C. Anual în
judeţ se înregistrează cca. 270 zile cu temperaturi medii > 0o C, 220 zile cu temperaturi
>5o C, 170 zile cu temperaturi >10o C, 115 zile cu temperaturi >15o C, 68 zile cu
temperaturi >18oC şi 23 zile cu temperaturi medii >20o C.
D. Fenomene meteorologice extreme
La altitudini medii, sistemele atmosferice de joasă presiune sunt responsabile pentru
producerea fenomenelor meteorologice extreme, care însă nu se manifestă cu violenţă
deosebită. Nu s-au înregistrat pe teritoriul judeţului Neamţ tornade, însă furtuni
însoţite de intensificări puternice ale vântului sunt fenomene care se produc în fiecare
an, mai ales în lunile iulie şi august după perioade de temperaturi foarte ridicate(peste
30o C). Jumătatea estică a judeţului reprezintă zona unde se produc frecvent astfel de
fenomene. O altă caracteristică a judeţului o reprezintă şi producerea precipitaţiilor
sub formă de ploaie în cantităţi mari în intervale scurte de timp(peste 60 l/mp în 30 –
60 minute). Rezultatul acestui fenomen îl reprezintă producerea inundaţiilor ca urmare
a creșterii bruște a debitelor pe torenţi sau pe principalele cursuri de apă.

Reţeaua hidrografică
Cursurile de apă
Reţeaua hidrografică a judeţului Neamţ este colectată, în cea mai mare parte, de râul
Siret cu afluenţii săi de ordinul I, Moldova şi Bistriţa şi, în mică măsură, de afluentul
său de ordinul II Tazlău, din bazinul Trotuşului. Densitatea reţelei hidrografice variază,
în limite largi, de la 0,3 la 1,10/00, valorile extreme înregistrându-se pe zone restrânse
din regiunea înaltă a bazinului râului Bistricioara (0,9 - 1,10/00) şi din zonele joase
depresionare (0,3 – 0,50/00). În restul teritoriului predominantă este densitatea medie
de 0,5 – 0,70/00. Scurgerea medie multianuală specifică de apă variază pe teritoriu
între 10 l/s. km.2, în zona înaltă a munţilor Hăşmaş şi Tarcău şi circa 2 l/s. km.2 într-o
zonă restrânsă din podişul Bîrladului; majoritatea teritoriului se încadrează între
izoliniile de 2 şi 5 l/s km.2. În cursul anului, volumul maxim scurs pe anotimpuri se
înregistrează, în mod obişnuit, primăvara (aprilie – iunie) şi reprezintă, în medie, 40 –
50% din volumul anual, iar volumul minim în sezonul de iarnă, obişnuit în intervalul
noiembrie – ianuarie şi însumează, în medie, 10 – 13% din volumul anual. Lunar, cel mai
mare volum scurs se produce în lunile aprilie sau mai, iar cel mai scăzut în luna ianuarie
şi reprezintă, în medie, 17 – 20% şi respectiv 3% din volumul anual scurs. Scurgerea
medie multianuală de aluviuni în suspensie variază între 5,0 t/ha/an şi 0,5 t/ha/an,
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valorile ridicate fiind în zona depresionară Neamţ, din bazinul
Moldovei, datorită unei intense activităţi a reţelei de organisme torenţiale dezvoltată
în rama subcarpatică din jur, iar cele mai scăzute în bazinul Bistriţei, în amonte de
municipiul Piatra Neamţ. În restul teritoriului valorile sunt cuprinse între 1,0 şi 2,5
t/ha/an. Debitele medii multianuale de aluviuni târâte au valori nesemnificative în
raport cu cele de suspensie, în zonele joase, unde pantele râurilor sunt reduse, şi au
valori importante, putând depăşi pe cele în suspensie, în zonele înalte cu pante
accentuate ale râurilor.
Râul Moldova se încadrează în judeţ cu bazinul său inferior cuprins între aval localitate
Drăgușeni (S=2575 km2) şi vărsarea în Siret (S=4315 km2). Străbate teritoriul pe o
lungime de 76,5 km, din totalul lungimii sale de 216 km, formând, pe sectorul de la
intrare până la confluenţa cu Pietroaia, limita comună cu judeţul Iași. Râul se
caracterizează printr-o mobilitate mare a albiei şi printr-o pantă medie relativ ridicată
pe acest sector (1,70/00). Primește pe stânga afluenţi neînsemnaţi ce aparţin în
majoritate judeţului IAŞI, iar pe dreapta: Rîşca (L= 54 km., S=401 km2), Neamţ sau
Ozana (L=54 km., S=425 km2), Topoliţa (L=30 km, S=285 km2) şi încă patru afluenţi cu
lungimile şi suprafeţele cuprinse între 7 şi 16 km şi, respectiv, 18 şi 72 km2.
Debitul mediu multianual în secţiunea de vărsare este de 32 m2/s, aportul cel mai
important datorându-se, pe sectorul aferent judeţului, râurilor Rîşca (2 m3/s) şi Neamţ
(2,5 m3/s. Debitul maxim cu probabilitatea de 1% în aceeași secţiune este de 1770
m3/s. Volumul de apă scurs în timpul viiturii din anul 1955, pe un interval de 10 zile, a
fost de 580 mil. m3, valoare considerată a avea probabilitatea de 1%. Debitul mediu
zilnic minim (anual) cu probabilitatea de 80% are valoarea de aproximativ 2,2 m3/s, iar
cel corespunzător perioadei iunie – august de aproximativ 7,0 m3/s.
Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie, calculat pe perioada ultimilor 30 de
ani, este de 37 kg/s. Fenomene de îngheţ se produc în fiecare iarnă şi au o durată medie
de 70 zile, iar podul de gheaţă, de asemenea, în fiecare iarnă cu o durată medie de 25
– 30 zile, cea maximă fiind de 65 zile, iar cea minimă de 4 zile.
Inundaţii
Datorită climatului specific, teritoriul judeţului este afectat frecvent de inundaţii.
Numai în ultimii 30 de ani s-au produs inundaţii catastrofale în anii 1970, 1975, 1991
(1995 şi 2003 datorită fenomenului de zăpor) 2008, 2010 şi o serie de inundaţii de
amploare mai mică, restrânse ca arie, dar care au produs pagube importante.
Inundaţiile sunt în multe cazuri amplificate de activităţi umane ca: depozitarea de
materiale şi deşeuri pe maluri care sunt antrenate la ape mari şi produc blocaje în
special la traversări, reducerea secţiunii de scurgere prin executarea de lucrări de
traversare, executarea de construcţii neautorizate în zonele inundabile ale cursurilor
de apă, în mod special împrejmuiri şi anexe gospodăreşti.
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Deoarece nu sunt întocmite studii de către societăţi
specializate privind pericolul producerii inundaţiilor la fiecare localitate (cu excepţia
comunelor Borca, Farcaşa, Poiana Teiului), Comitetul judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă a hotărât culegerea datelor privitoare la acest fenomen de la comitetele locale
din judeţ pe baza istoricului, documentaţiile fiind aprobate în şedinţele consiliilor
locale şi sau întocmit planurile de apărare împotriva inundaţiilor pentru toate
localităţile.
Statisticile demonstrează că din ce în ce mai mulţi oameni sunt afectaţi de
dezastre hidrometeorologice. Pentru a preveni dezastrele, trebuie analizate riscurile şi
vulnerabilitatea, trebuie luate măsuri structurale şi nestructurale.
Inundaţiile reprezintă cel mai frecvent tip de dezastru natural. Urmează valurile
de căldură şi secetele cu efecte nu mai puţin dezastruoase.
Precipitaţiile atmosferice abundente înregistrate în ultima perioadă au drept
cauze imediate instabilitatea atmosferică accentuată determinată de succesiunea unor
frecvente furtuni atmosferice.
În ultimii doi ani circulaţia aerului s-a modificat treptat, poziţia curenţilor
determinanţi deplasându-se spre sud astfel încât Europa centrală şi România a putut fi
afectată de precipitaţii importante care au depăşit de 3-4 ori valorile obişnuite, în
majoritatea zonelor României.
Frecvenţa de producere a inundaţiilor şi amploarea acestora au crescut, datorită
în principal schimbărilor climatice şi reducerii capacităţii de transport a albiilor prin
dezvoltarea în general a localităţilor în albia majoră a cursurilor de apă.
Instabilitatea atmosferică instalată în partea a doua a anului şi caracterul
torenţial al ploilor s-au manifestat prin cantităţi mari de ploaie concentrate în 24 de
ore, care în anumite zone au depăşit 100,0 l/mp. Aceste precipitaţii au condus la
creşteri importante de nivel al apelor pe unele sectoare izolate de râu.
Zone cu risc la inundaţii determinate ca urmare a istoricului:
Nr

Comuna
Cursul
(localităţi
apă
aparţinătoare)

de

Cauzele
producerii
inundaţiilor

Timişeşti
1

-sat Timişeşti

r. Moldova

revărsare

2

-sat Preoteşti

r. Moldova

revărsare

3

-sat Dumbrava r. Ozana

revărsare

Secetă hidrologică
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Caracterizată prin micșorarea accentuată a debitelor pe
cursurile de apă, din care unele sunt afectate intermitent sau prelungit de fenomenul
de secare. Lipsa debitelor pe cursurile de apă afectează consumatorii de apă care au
staţii de captare în bazinele unor astfel de cursuri de apă. În judeţul Neamţ zona
afectată de seceta hidrologică se află în bazinul hidrografic al r. Moldova cu afluenţii
de dreapta cei mai importanţi, respectiv r. Neamţ (Ozana). Datele hidrologice
caracteristice pe r. Moldova sunt determinate prin cele două staţii hidrologice
amplasate una în amonte de principalele folosinţele de apă, respectiv la Tupilaţi şi una
în aval de aceste folosinţe (SC Agrana România SA, SC Mittal Steel Roman SA), respectiv
la Roman. Alte unităţi importante aflate în bazinul r. Moldova sunt: SC Acvaterm SA Tg.
Neamţ (captare subterană în b.h r. Ozana), RAJAC Iaşi (Captare suprafaţă Timişeşti b.h.
r. Moldova).
INCENDII DE PĂDURE
Fondul forestier al judeţului Neamţ este format din păduri de pin, brad şi alte conifere
care posedă o mare capacitate de ardere, precum şi din diferite categorii de foioase
care au o mai mică capacitate de ardere (stejar, mesteacăn, plop de munte, etc.).
Posibilitatea producerii incendiilor de pădure este relativ ridicată, mai ales în
perioadele secetoase şi în zonele perimetrale așezărilor umane. Zonele împădurite care
prezintă factor de risc pentru producerea acestui tip de situaţie de urgenţă sunt situate
pe raza ocoalelor silvice Târgu Neamţ. Perioadele în care se produc şi frecvenţa
incendiilor de pădure: în lunile aprilie – mai, dar şi pe toată perioada verii (dacă sunt
veri secetoase), cât şi toamna (septembrie – octombrie). În ultimii ani s-au înregistrat
în medie câte 4-5 incendii pe an la nivelul întregii Direcţii Silvice Piatra Neamţ, toate
afectând litiera.
SCENARII PRESTABILITE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE POLUĂRI
ACCIDENTALE PE PRINCIPALELE CURSURI DE APĂ
Râul Moldova poate fi afectat de poluări accidentale provenite de la societăţile
MITTAL STEEL, AGRANA, ACVASERV Roman(de la staţiile de pompare ape uzate). Pe acest
râu nu există posibilitatea suplimentării debitelor din lacuri de acumulare. Se intervine
cu substanţe de neutralizare la sursă sau cu substanţe absorbante şi baraje la sursă şi
pe râu.
Râul Ozana poate fi afectat de poluări accidentale cu produse petroliere de la
sectorul Pipirig, aparţinând Schelei de producţie petroliere Modârzău şi de la ACVATERM
Tg. Neamţ. În cazul producerii unei poluări se poate interveni cu baraje flotante şi
materiale absorbante pe râu, respectiv cu substanţe neutralizante/absorbante la sursa
poluatoare.
SURSE POTENŢIALE DE POLUARE PE RÂURI
1. Râu Ozana:

Dumbrava – evacuarea oraşului Tg. Neamţ E1.
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2. Râu Moldova:

Timişeşti – surse din judeţul Suceava;

Muniţie neexplodată
Amplele acţiuni militare desfăşurate în cele două războaie mondiale pe teritoriul
judeţului au lăsat cantităţi impresionante de muniţii neexplodate din motive tehnice
sau ca urmare a situaţiilor schimbătoare de pe front. Pe teritoriul judeţului Neamţ au
fost găsite şi e posibil să se mai găsească elemente de muniţie neexplodată, ca urmare
a conflictelor armate din cel de-al II-lea Război Mondial, în numeroase localităţi,
printre care și Timişeşti.Riscurile pe care le implică muniţia neexplodată sunt
reprezentate de accidentele cauzate de:
- neglijarea de către adulţi şi copii a anunţării imediate a organelor administraţiei
locale, Poliţiei şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă despre descoperirea
muniţiilor neexplodate;
- lipsa de supraveghere şi educare a copiilor în acest sens;
- lipsa totală sau insuficienţa cunoştinţelor despre măsurile ce trebuie luate la
descoperirea muniţiilor neexplodate din partea cetăţenilor;
- curiozitatea deosebită manifestată atât de adulţi cât şi de copii la descoperirea unor
astfel de muniţii;
- diferite improvizaţii folosind muniţie neexplodată (ornamente, maiuri, nicovale);
- publicitatea scăzută în mass-media referitor la muniţia neexplodată şi accidentele
cauzate de aceasta.
Categorii de muniţii rămase neexplodate şi descoperite pe teritoriul judeţului:
proiectile de artilerie de diferite calibre;
grenade de mână ofensive şi defensive;
mine antiinfanterie;
lovituri antitanc;
bombe de aruncător;
bombe de aviaţie;
elemente de muniţie (focoase artilerie, cartuşe de infanterie, capse).
Zone din care a fost asanată muniţia – jumătatea de E a judeţului Neamţ, cu precădere
localităţile de pe valea Siretului şi a Moldovei printre care și Timişeşti.În această
perioadă , pe raza judeţului Neamţ, nu au avut loc accidente datorate nerespectării
modului de comportare la descoperirea muniţiilor rămase neexplodate din timpul
conflictelor armate.3

3

http://www.ijsunt.ro/pub/doc/analiza%20riscurilor%20-%20extras.pdf
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ARII PROTEJATE
Comuna Timișești are pe teritoriul său 7% din suprafaţa ariei protejate ROSCI0363 Râul
Moldova între Oniceni şi Miteşti, localizată în Judeţul Neamţ – UAT Drăgăneşti(13%),
Păstrăveni(1%), Răuceşti(3%), Timişeşti(7%), Urecheni(3%), Ţibucani(<1%), Judeţul Iaşi
– UAT Cristeşti(7%), Mirosloveşti(21%), Moţca(10%), Judeţul Suceava – UAT
Drăguşeni(10%), Forăşti(2%).
Descrierea sitului: 34% Râuri, lacuri, 5% Culturi ( teren arabil), 59% Păşuni, 2%
Păduri de foioase
Calitate şi importanţă:
Este printre puţinele situri desemnate pentru Spermophillus citellus şi Lutra lutra.De
importanţă ridicată şi pentru speciile de amfibieni din genurile Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate:
Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a
suprapăşunatului, a lipsei pășunatului, a dragării şi drenării habitatului umed, al
activităţilor industriale, al exploatării miniere de suprafaţă sau subterane, ai
dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al poluării prin îngrăşăminte chimice.
Măsuri minime de conservare:
Caracterizarea sitului

Măsuri de conservare

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1335 Spermophilus
citellus

1355 Lutra lutra

- menţinerea habitatului – pajişte de stepă cu ierburi
scurte; se interzice conversia în terenuri agricole sau
forestiere; prevenirea abandonării păşunilor, cu
transformare în pajişti cu ierburi înalte sau tufărişuri cu
arbuşti;
- se interzice aratul, trasul brazdelor;
- se interzice fragmentarea habitatelor prin construcţia
de drumuri sau alte bariere;
- se interzic activităţile perturbatoare şi generatoare de
zgomot;
- se interzice incendierea vegetaţiei.
- se interzice schimbarea structurii naturale a cursului de
apă (regularizarea albiei, fixarea malurilor, adâncirea
apelor etc.);
- se interzice îndepărtarea, respectiv prejudicieri majore
ale vegetaţiei malurilor;
- se interzice poluarea apelor;
- se interzice deranjarea cu intenţie, capturarea,
vătămarea sau uciderea la această specie;
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Specii de amfibieni si reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
1188 Bombina bombina - reducerea impactului antropic în proximitatea bălţiilor;
- evitarea activităţilor care distrug sau degradează
1193 Bombina
habitatul de bălţi characteristic speciei;
variegata
- se interzice îndepărtarea vegetaţiei submerse din apă;
- se va menţine nivelul natural de apă prin interzicerea
1166 Triturus cristatus
drenajelor şi a îndiguirilor care pot duce la
scăderea/creşterea nivelului apei;
- monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu
caracter invaziv;
- monitorizarea bălţilor temporare sau permanente,
precum şi a celor care seacă în mod natural;
- interzicerea explotării depunerilor de nisip şi pietriş din
albia râurilor/pâraielor;
- lasarea deschisă a apelor de depunere a ouălor ( a se
împiedica umbrirea)
- se interzice traversarea cursurilor de apă şi oprirea în
vecinătatea acestora a autovehiculelor care prezintă
scurgeri de carburanţi şi/sau uleiuri;
- monitorizarea cursurilor de apă sezoniere
- se interzicerea folosirii substanţelor chimice în interiorul
ecosistemelor acvatice şi în vecinătatea acestora (50 m);
Specii de pesti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1146 Sabanejewia
- menţinerea nivelului natural de apă;
- se interzic intervenţiile asupra cursului de apă prin
aurata
construcţii care pot reprezenta bariere pentru deplasarea
peştilor;
- se interzic folosirea substanţelor chimice în interiorul
ecosistemelor acvatice şi în vecinătatea acestora (50 m);
- reglementarea şi controlul activităţilor de pescuit;
combaterea braconajului piscicol;
- se interzice traversarea cursului de apă şi oprirea în
vecinătatea acestuia a autovehiculelor care prezintă
scurgeri de carburanţi/uleiuri;
- exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş) se va
face numai după obţinerea actului de reglementare de la
autoritatea de mediu şi conform condiţiilor impuse de
aceasta;
- se interzice deversarea în cursul de apă şi/sau în
afluenţii săi a apelor menajere/industriale neepurate sau
incomplet/defectuos epurate;
- controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de
poluare menajeră, rumeguş, eroziune, pescuit ilegal.
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1138 Barbus
meridionalis

1122 Gobio
uranoscopus

1149 Cobitis taenia

- se interzice modificarea regimului hidrologic;
- se interzice deversarea în râu şi/sau în afluenţii acestora
a apelor menajere şi/sau industriale neepurate sau
incomplet/defectuos epurate;
- exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş) se va
face numai după obţinerea actului de reglementare de la
autoritatea de mediu şi conform condiţiilor impuse de
aceasta;
- monitorizarea populaţiilor de peşti răpitori;
- se interzicerea folosirii substanţelor chimice în interiorul
ecosistemelor acvatice şi în vecinătatea acestora (50 m);
- reglementarea şi controlul activităţilor de pescuit;
combaterea braconajului piscicol;
- se interzic lucrările în apă care ar duce la modificarea
substaratului pietros sau bolovănos (substatul preferat de
această specie)
- exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş) se va
face numai după obţinerea actului de reglementare de la
autoritatea de mediu şi conform condiţiilor impuse de
aceasta;
- se interzice deversarea în cursul de apă şi/sau în
afluenţii săi a apelor menajere/industriale neepurate sau
incomplet/defectuos epurate;
- reglementarea şi controlul activităţilor de pescuit;
combaterea braconajului piscicol;
- păstrarea stării actuale a structurii apei, ca standard
minim;
- păstrarea braţelor vechi în starea actuală;
- se interzic construcţiile în apă care duc la pierderea
habitatelor propice – substraturi lejere, cu debit de
scurgere scăzut până la mediu, puţin încărcate, nisipoase
până la noroioase, cu plante acvatice; păstrarea
accesibilităţii habitatelor propice;
- exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş) se va
face numai după obţinerea actului de reglementare de la
autoritatea de mediu şi conform condiţiilor impuse de
aceasta;
- se interzice deversarea în cursul de apă şi/sau în
afluenţii săi a apelor menajere/industriale neepurate sau
incomplet/defectuos epurate;
- se interzicerea folosirii substanţelor chimice în interiorul
ecosistemelor acvatice şi în vecinătatea acestora (50 m);
- reglementarea şi controlul activităţilor de pescuit;
combaterea braconajului piscicol;
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1134 Rhodeus sericeus
amarus

- se interzice îngrădirea sau umplerea structurilor
secundare de apă lină (braţe vechi, canale,sisteme de
şanţuri);
- se interzice poluarea apei, cu efecte negative asupra
stocului de scoici;
- menţinerea unei calităţi bune a apelor, care permite
dezvoltarea scoicilor (Unionide);
- se interzice deversarea în cursul de apă şi/sau în
afluenţii săi a apelor menajere/industriale neepurate sau
incomplet/defectuos epurate;
- întreţinerea braţelor vechi (prevenirea colmatării
acestora);
- protejarea populaţiilor de Unionide existente;
- menţinerea sub control a populaţiilor de guzgan de apă
(Ondatra zibethicus), prin monitorizare şi vânare;
- exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş) se va
face numai după obţinerea actului de reglementare de la
autoritatea de mediu şi conform condiţiilor impuse de
aceasta;
- menţinerea unei calităţi bune a apelor, care permite
dezvoltarea scoicilor (Unionide);
- se interzicerea folosirii substanţelor chimice în interiorul
ecosistemelor acvatice şi în vecinătatea acestora (50 m);
- reglementarea şi controlul activităţilor de pescuit;
combaterea braconajului piscicol;

REPERE ISTORICE
Condiţiile favorabile au încurajat locuirea oamenilor încă de timpuriu pe aceste
meleaguri, astfel încât, pe arealul geografic al comunei au fost descoperite şi
identificate, fie întâmplător cât şi prin săpături şi cercetări arheologice organizate,
urme de materiale ale locuirii umane datând din perioada neolitică, urme ce constau
din ceramică de tip pre cucuteni, din piatră șlefuită.
Aceste dovezi arheologice sunt întărite şi susţinute şi de unele rezultate similare
obţinute în zonele învecinate comunei, așa cum ar fi Răucești, Petricani şi Urecheni,
zone în care au fost descoperite importante materiale arheologice care atestă o locuire
umană permanentă. La nord de satul Timişeşti, în jurul izvoarelor din apropierea Gârlei
Morii şi a gării Timişeşti, au fost identificate, în urma săpăturilor arheologice urme ale
unor așezări ce au fost datate, din punct de vedere cronologic Epocii Bronzului, din
Cultura Noua, aşa cum demonstrează prezenţa vaselor de tip sac şi a ceștilor globulare
specifice acestei arii culturale.4

4

Conform monografie comuna Timișești. - http://www.comunatimisesti.eu/monografie.pdf
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Prima atestare documentara a comunei Timișești este datata de un hrisov emis pe 7
ianuarie 1407, de către Cancelaria Mitropolitului Iosif al Moldovei, prin care se
încredinţează Mânăstirii Neamţ stăpânirea a doua sate de la Gura Neamţului. Satele nu
au fost menţionate atunci, ci mai târziu, la 14 septembrie 1427, ca fiind Temișești si
Cristești. De altfel, documentul respectiv arata ca aceste sate au fost date ca metoc
Mânăstirii Neamţ de către răposatul domn Petru Voievod, adică Petru Musat. Pe baza
acestui document se poate extinde existenta până în a doua jumătate a secolului al
XIV-lea. În timp, istoria s-a facut si pe aceste meleaguri, evenimentele marcante din
viaţa Moldovei, apoi ale României Mari fiind însemnate în file care fac trimitere si la
Timisesti.
Demn de menţionat este faptul ca în volumul "Izvorul Alb" al romanului "Fraţii Jderi",
Mihail Sadoveanu scrie despre Simion Jder, comis de Timisesti, ca fiind un priceput
crescător de cai domnești, în timpul vestitului voievod Stefan cel Mare. Satul Dumbrava,
cu denumirea sa de atunci, apare menţionat într-un document emis de Cancelaria lui
Ilieș Voda, fiul lui Alexandru cel Bun, din Suceava, la 30 noiembrie 1436, care
încredinţează Mânăstirii Neamţ un "sat tătărăsc la gura Neamţului". Un an mai târziu,
un alt hrisov emis de cancelaria aceluiași voievod amintește de o alta așezare, fiind
vorba de satul Băloșești, situat în vatra satului Dumbrava de astăzi. O vreme satul a
purtat numele de Grași, după 1960 fiind numit Dumbrava.
În anul 1890 comuna Timişeşti dispunea de o suprafaţă agricola de 21130 ha şi de un
număr de 1889 de locuitori din care 1736 erau analfabeţi, iar 153 știutori de carte
aceasta şi pentru că dorinţa exprimată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin
Proclamaţia de la 6 decembrie 1859 “...eu ţin numaidecât ca fiecare locuitor să știe
încurând a scrie şi citi” s-a împlinit şi pentru satul Timişeşti abia la 1929, atunci când
s-au pus bazele construcţiei primei unităţi școlare. Astfel, comuna avea o școală, doua
biserici, trei mori de apă şi alte multe izvoare de apă potabilă, situate în satul
Dvoroneşti, la intersecţia cu hotarul satului Urecheni.
În perioada 1898-1911 inginerul englez W.H.Lindlei realizează studii hidrografice şi
hidroenergetice, propunând alimentarea cu apă potabilă de la Timişeşti a orașului Iași,
printr-o captare ce a constat dintr-un dren cu o adâncime de 14m de unde apa ajungea
în mod gravitaţional, printr-o conductă din fontă, considerată a fi a doua ca lungime
din Europa la acea vreme. Însă puternica dezvoltare economică pe care a cunoscut-o
Iașul a ridicat problema edililor orașului aprovizionării unităţilor economice şi a noilor
cartiere cu apă, motiv pentru care în intervalul 1968-1973 s-a construit pe teritoriul
comunei o nouă captare şi o nouă conductă, mult mai mare ca precedenta ce a acordat
posibilitatea ca o parte din locuitorii satului Timişeşti să beneficieze de apă curentă. În
perioada celui de-al doilea război mondial, în anul 1944, trupele sovietice au pătruns
pe teritoriul României stabilindu-și linia frontului militar în zona de nord-est a ţării,
fiind astfel inclusă şi comuna Timişeşti. Localnicii a fost nevoiţi să-şi abandoneze
gospodăriile şi să se refugieze, satele comunei şi școala fiind devastate, iar satul
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Zvoroneşti fiind distrus în întregime. Oamenii comunei,
conduși de credinţa în Dumnezeu şi dragostea faţă de ţară au contribuit la efortul de
finalizare a războiului, mulţi din rândul acestora jertfindu-și chiar propria viaţă. Între
anii 1946-1947 ţăranii comunei au îndurat seceta, foametea cumplită şi tifosul care au
făcut ravagii datorită lipsei de asistentă medicală şi a medicamentelor, deoarece pe
teritoriul comunei nu au existat unităţi sanitare pentru îngrijire bolnavilor. În 1950 au
început lucrările la fundaţia actualului dispensar pentru construirea căruia au depuse
eforturi toţi locuitorii comunei. O parte din aceștia începând cu anul 1950 au beneficiat
de împroprietărire, ca urmare a noii împărţiri teritorial-administrative, iar satul Grași,
care până atunci a aparţinut comunei Petricani a trecut în componenţa comunei
Timişeşti. Tot în anul 1950, cu ajutorul unor meșteri iscusiţi, dar şi al unor săteni care
visau pentru copii lor o școală mare şi frumoasă s-a început lucrările de reconstruire a
clădirii distruse, iar la 1979 s- a dat în folosinţă, pe lângă cel vechi, un nou corp școlar
şi pentru nivelul gimnazial. Valoarea şi prestigiul ridicat al calităţii învăţământului s-a
datorat unor cadre didactice care au dat dovadă, de-a lungul timpului de admiraţie,
dăruire şi perseverenţa pentru menirea care le-a fost încredinţată de Dumnezeu. Din
rândul acestora amintim profesorii: Dumitru Crăciun, Anton şi Luiza Rafael, Maria şi
Eugen Antoniu, Vasile şi Olimpia Sfrijan, Mihai şi Elena Nistor, Pavel şi Elena
Alexandrescu, etc. 5
ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE
Analiza situaţiei curente a comunei Timișești, a presupus observarea a nouă domenii
detaliate pe categorii, redate în tabelul următor:
Domeniu
1. Resurse umane

2. Agricultură

Categorii
a. Populaţia
b. Piaţa muncii
a. Agricultura
b. Zootehnia
c. Pomicultura
d. Silvicultura

3. Infrastructură

e. Apicultura
a. Infrastructura de transport
b. Infrastructura de utilităţi
c. Fondul locuibil

5

Vezi monografia comunei Timișești.
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a. Producţie

4. Economic

b. Comerţ

5. Educaţie,
servicii sociale

c. Servicii
cultură, a. Învăţământ
b. Cultură
c. Servicii sociale

6.
7.
8.
9.

Sănătate
Mediu
Turism
Administraţie
locală

d. ONG
Sănătate
Mediu
Turism
publică Structura APL

1. RESURSE UMANE
1.A. POPULAŢIA
Codul
comune
i INSSE

Numele localităţii

Comuna

124661

Timișești

Oraș
e

Sate

xx

Timişeşti,
Dumbrava
Plăieșu,
Preutești,
Zvoronești

Număr locuitori

Supr
.
Total
a

Densitat
e

Din
orașe

total
teritoriu

km2

loc/km2

0

3492

49,4
2

70.66

0

4067

49,4
2

82.29

0

4042

49,4
2

81.79

An
referi
nţă

20116
20127
20138

6

Conform Recensământ Populație 2011
Conform Adresa Statistică INSSE Neamț aprilie 2014
8
Vezi nota 2
7

60

Clasificarea poziţionării comunei Timișești, in functie de densitatea populatiei este
urmatoarea:
Densitate

Grupa

Comuna

Intre 39,5 si 79
loc / km2

Zona rurala cu
densitate in
scadere

Timișești 2011

Intre 79 si 120 loc
/ km2

Zona in ascensiune

Densitate
(loc/km2)
70.66

Timișești 2012

82.29

Timișești 2013

81.79

Sursa: elaborare proprie in baza datelor de la Institutul National de Statistica cu
date din anul 2011, Anexa Statistici INSSE Neamt 2014
POPULAŢIA STABILĂ
In cele 5 localităţi ale comunei, populaţia in anul 20119 este astfel distribuita :
Denumire sat
Timişeşti
Dumbrava
Plăieșu
Preutești
Zvoronești
TOTAL

Locuitori (Recensământ
2011)
1120
1107
619
499
147
3492

Localitatea Timisesti, fiind si reședinţa de comuna si concentrând si cei mai mare număr
de dotări de interes comunal, are cei mai mare număr de locuitori.
Populaţia stabilă la 1 iulie 201210 – 4067 locuitori
Populaţia stabilă la 1 iulie 201311 -4042 locuitori
Populaţia la 1 iulie a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date
administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen
migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a
acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei rezidente a României. Datele
prezentate au caracter provizoriu.

9

Recensământul Populației 2011
Sursa INSSE Neamț
11
Sursa INSSE Neamț
10
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Sporul natural (număr născuţi vii minus număr decese)
2011
Număr persoane
-31
Sursa datelor: Baza de date locală (BDL)

2012
-15

Soldul migraţiei interne determinate de schimbarea reședinţei
(număr stabiliri de reședinţă minus număr plecări cu reședinţa)
2011
2012
Număr persoane
-18
-35
Sursa datelor: Baza de date locală (BDL)
Grupa de vârstă
Populaţia stabile total
Sub 20 ani
Peste 60 ani

1 iulie 2012
4067
971
938

1 iulie 2013
4042
948
881

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Timișești se ridică la
3.492 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 4.032 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (98,11%). Pentru
1,86% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,88%). Pentru 1,86% din
populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.
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1.B. PIAŢA MUNCII
Șomajul
Din numărul total de 3492 locuitori ai comunei Timișești, 1968 sunt persoane inactive
dintre care doar 60 fiind șomeri înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Neamţ la sfârșitul
anului 2012 și 50 în 201312.

Șomeri
înregistraţi
la
sfârșitul anului (număr
persoane)
Ponderea șomerilor în
populaţia stabilă (18-62
ani) - %

2012
60

2013
50

2,52

2,10

Populaţia activă (număr persoane) pe activităţi ale economiei naţionale la
Recensământul Populaţiei și Locuinţelor 2011
În ceea ce privește situaţia persoanelor active, ele sunt 1524 ca număr, angajate în
sistemul privat sau de stat, situaţie evidenţiată în tabelul următor:
Nr. Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12

Activităţi ale economiei naţionale
Populaţia stabilă activă -total
Agricultură, silvicultură și pescuit
Industria prelucrătoare
Producţia și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat
Distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deșeurilor, activităţi de decontaminare
Construcţii
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea
autovehiculelor și motocicletelor
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informaţii și comunicaţii
Intermedieri financiare si asigurari;
Tranzacţii imobiliare
Activităţi profesionale, știinţifice și tehnice
Activităţi de servicii administrative, și
activităţi de servicii suport

Total populaţie
activă 2011
1524
958
132
8
20
69
96
38
14
*
*
*
5
20

Adresa INSSE Neamț aprilie 2014
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14

Adminstraţie publică și apărare, asigurări
sociale din sistemul public
15
Învăţământ
16
Sănătate și asistenţa socială
17
Activităţi de spectacole, culturale și
recreative
18
Alte activităţi de servicii
19
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate
de angajator de personal casnic, activităţi ale
gospodăriilor private de producer bunuri și
servicii destinate consumului propriu
20
Șomeri în căutarea primului loc de muncă
*Număr redus de cazuri de observare –mai mic de 3

31
37
24
4
16
6

42

Precizare: datele privind populaţia activă pe activităţi ale economiei naţionale
se regăsesc numai la recensăminte.
Situaţia persoanelor salariate conform fișei localităţii -2012
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Activităţi ale economiei naţionale
Salariaţi -total
Agricultură, silvicultură și pescuit
Industria prelucrătoare
Construcţii
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea
autovehiculelor și motocicletelor
Transport și depozitare
Activităţi de servicii administrative, și
activităţi de servicii suport
Adminstraţie publică și apărare, asigurări
sociale din sistemul public
Învăţământ
Sănătate și asistenţa socială
Șomeri la finalul anului

2012
193
58
54
1
10
1
13
12
41
3
60
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2. AGRICULTURA
2.a. Agricultura
Suprafaţa pe care se întinde comuna Timișești, este de 4942 ha, din care 3919 ha de
suprafaţă agricolă. Activitatea principală a locuitorilor este agricultura. Majoritatea
unităţilor aflate pe raza comunei, sunt exploataţii gospodărești agricole individuale,
existând și câteva unităţi cu personalitate juridică. În conformitate cu categoriile
de folosinţă, terenul are următoarea structură:
Suprafaţa totala - 4942ha
Suprafaţa agricola după modul de folosinţă total – 3919 ha
Suprafaţa arabila - total – 3304 ha
Suprafaţa cu livezi si pepiniere pomicole - total – 19 ha
Suprafaţa pășunilor - total -571 ha
Suprafaţa fâneţelor - total – 25 ha
Suprafaţa cu terenuri neagricole - total -1023 ha
Suprafaţa cu păduri si alte terenuri cu vegetaţie forestiera - total -100 ha
Suprafaţa cu ape si bălti - total – 121 ha
Suprafaţa ocupata cu construcţii - total – 145 ha
Suprafaţa - cai de comunicaţii si cai ferate - total – 122 ha
Suprafaţa cu terenuri degradate si neproductive - total -535 ha
Suprafaţa totala - proprietate privata – 4002 ha
Suprafaţa agricola - proprietate privata – 3745 ha
Suprafaţa arabila - proprietate privata -3136 ha
Suprafaţa cu livezi si pepiniere pomicole – proprietate privata – 15 ha
Suprafaţa pășunilor - proprietate privata – 571 ha
Suprafaţa fâneţelor - proprietate privata – 23 ha
Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate privata -257 ha
Suprafaţa cu păduri si alte terenuri cu vegetaţie forestiera- proprietate privata -100
ha
65

Suprafaţa cu ape si bălti - proprietate privata -14 ha
Suprafaţa ocupata cu construcţii - proprietate privata 124 ha
Suprafaţa cai de comunicaţii si cai ferate – proprietate privata – 13 ha
Suprafaţa cu terenuri degradate -6 ha

Pentru efectuarea lucrărilor agricole, sunt utilizate utilaje mecanice (tractoare
dotate cu pluguri mecanice, semănători și discuri, combine), existând în același
timp și persoane care folosesc încă utilaje cu tracțiune animală.
În aria de referinţă, înainte de 1989, specificul activităţii economice a fost
centrat preponderent pe agricultură şi zootehnie, existând mici întreprinderi
specializate în prelucrarea lemnului, producţie de mobilă, procesarea laptelui,
procesarea fructelor şi legumelor etc. În general, cele mai multe dintre
întreprinderile non-agricole şi-au încetat activitatea după restructurările din
perioada tranziţiei.
În prezent, specificul activităţii economice este definit de agricultura de
subzistenţă, nivelul de dezvoltare locală fiind în general scăzut datorită lipsei unei
pieţe de desfacere pentru produsele agricole şi animale şi puterii scăzute de
cumpărare la nivel local. Fragmentarea proprietăţii este una dintre piedicile majore
pentru practicarea unei agriculturi performante, capabile să facă faţă concurenţei
din U.E.
În fiecare localitate există 3 – 4 ferme de dimensiuni medii în stare să
desfăşoare o activitate economică profitabilă şi să genereze locuri de muncă. Însă
în cele mai multe cazuri, aceste locuri de muncă sunt la negru sau în regim ziler,
ceea ce nu permite o protecţie adecvată a lucrătorilor.
Competitivitatea este în general redusă iar dificultăţile majore ale celor mai
multe ferme ţin de nivelul scăzut al subvenţiilor, acordarea tardivă a acestora şi
gradul scăzut de tehnologizare a proceselor agricole.
Există însă şi ferme la standard european, unde investiţiile au creat
productivitate şi competitivitate. Paradoxal, acolo unde există investiţii străine în
agricultură sau zootehnie (italieni, francezi), criza locurilor de muncă nu dispare,
pentru că astfel de investiţii absorb un număr redus de persoane calificate de pe
piaţă, datorită tehnologizării ridicate a proceselor de la nivelul fermei.
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Problema fundamentală a producătorilor agricoli este lipsa de
competitivitate şi desfacerea produselor, în condiţiile în care intermediarii
controlează distribuţia şi comerţul en-detail. Crearea unor centre en-gross de
colectare şi valorificare a produselor agricole ar putea fi o soluţie. Asocierea şi
comasarea micilor proprietăţi ar permite proprietarilor de terenuri să facă investiţii
şi sa ajungă la un nivel de productivitate care să le permită supravieţuirea pe o piaţă
concurenţială. Din păcate, există o teamă manifestă faţă de asociere, justificată prin
istoria recentă a colectivizării.
Activitatea non-agricolă este definită, de regulă, de comerţul produselor
alimentare, panificaţie, prelucrarea lemnului, carmangerie, croitorie, service auto
etc. Există şi localităţi în care investiţiile străine au generat locuri de muncă, în
domenii precum prelucrarea lemnului, pielărie, producţia de mezeluri sau
încălţăminte etc.
Distanţa faţă de centrele urbane şi lipsa infrastructurii locale, în special de
transport este considerată de unii lideri locali ca fiind una dintre piedicile
importante în dezvoltarea economiei locale.
Principalele surse de venit ale oamenilor din comuna sunt pensiile, ajutorul
social, şomajul şi salariul pentru puţinii funcţionari din instituţiile publice (primărie,
şcoală, poliţie etc.). În unele localităţi din aria de referinţă, mai apropiate de zona
urbană, există şi o categorie de angajaţi în mediul urban care fac naveta zilnic la
locul de muncă (Tg.Neamt). În comuna există şi mulţi vârstnici care beneficiază de
pensie, cei mai mulţi dintre ei desfăşurându-şi activitatea, înainte de 1989, în marile
întreprinderi din centrele urbane. Ambele categorii au un venit constant şi
reprezintă o piaţă semnificativă de consumatori pentru producătorii locali de
bunuri şi servicii.

POTENŢIALUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Proiectele de dezvoltare locală s-au concentrat preponderent pe
infrastructură (alimentare cu apă, canalizare, construirea de poduri, amenajarea
malurilor, construcţia de grădiniţe etc.). Există şi localităţi cu un potenţial turistic
semnificativ, luând în considerare manastirile, ţesătorii, artizanat ş.a.
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Comuna Timisesti fiind situate în apropiere de
Tg.Neamt sau în zone cu potenţial turistic, poate avea in vedere dezvoltarea unor
cartiere rezidenţiale, cabane sau pensiuni, construcţia acestora fiind o resursă
importantă de ocupare a forţei de muncă locale. Căderea pieţei imobiliare s-a
resimțit şi pe piaţa construcţiilor, mulţi dintre localnicii care aveau o slujbă de zidar,
electrician, faianțar, tâmplar etc. fiind acum în situaţia de a-şi fi pierdut o sursă
relativ constantă de venit. E de aşteptat ca revenirea post criză să antreneze o
activarea a cererii de locuri de muncă în aceste zone.
Au fost remarcate iniţiative care iau în calcul iniţierea sau dezvoltarea unor
nişe restrânse de piaţă.Procesarea laptelui şi deschiderea unor abatoare pentru
procesarea produselor animale sunt alte opţiuni privite ca atractive pentru
dezvoltarea locală, având în vedere dificultăţile întâmpinate de producătorii
individuali în valorificarea individuală a produselor de origine animală. Pe termen
mediu, liderii locali speră ca prin aceste nişe de piaţă să genereze locuri de muncă
în plan local şi să asigure un vector de dezvoltare a comunităţii.
În general, în cele mai multe sate din aria de referinţă s-au observat investiţii
pe proiecte europene sau guvernamentale în asfaltarea sau pietruirea drumurilor,
renovarea şcolilor şi dispensarului medical, construirea de săli de sport sau
renovarea clădirilor publice.
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Organizaţii neguvernamentale:
1. Membru afiliat in Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ – Asociaţia Sportivă
Ozana Timișești a participat în competiţie în Liga a V-a, Seria NORD, 2012-2013;
Cupa României, 2012-2013, înfiinţată în 2010.
2. Asociaţia Crescătorilor de Animale Prundu Moldovei Timişeşti, satul Timişeşti,
comuna Timişeşti, judeţul Neamţ –înfiinţată în anul 2013.
3. Asociaţia crescătorilor de taurine - Timisesti Neamţ –înfiinţată în anul 2008.
4. Asociaţia Salariaţilor S.C. Agroindustriala S.A. Dumbrava - înfiinţată în anul
2000.
5. Cu reprezentanţi membri în Asociaţia Meșterilor Populari Neamţ – meșterul Ion
Albu – meșter popular –comuna Timişeşti, jud. Neamţ având ca meșteșug:
confecţionare măști zoomorfe, măști antropomorfe.
6. Comuna Timișești alături de alţi membri privaţi din comună sunt membri
fondatori ai Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Zimbrilor – asociaţie
al cărui grup de acţiune locală acoperă ca și teritoriu 9 comune vecine (respectiv
comunele Agapia, Brusturi, Bălţătești, Drăgănești, Ghindăoani, Răucești,
Timișești, Vânători Neamţ din judeţul Neamţ și comuna Cristești din judeţul Iași)
– înfiinţată în anul 2013 în vederea accesării fondurilor europene ale axei Leader
pentru perioada 2014-2020.
7. Comuna Timișești este membru a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA NEAMT” –alături de alţi 35 de membri publici –unităţi administrativ
teritoriale de nivel judeţean, municipal, orășenesc și comunal ale judeţului
Neamţ – înfiinţată în 2007 în scopul reglementării, înfiinţării, organizării,
finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte
de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării,
modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice
aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare comune.
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8. Asociaţia agricolă AGROMIXT TIMISESTI –înfiinţată in
2008
9. Asociaţia pentru Sănătate şi Dezvoltare Sustenabilă/ Iaşi, filiala TimişeştiNeamţ
10. ASOCIATIA REGIONALA A SERVICIILOR DE APA CANAL IASI – ARSACIS –înfiinţată
în 2005 - Asociatia are ca scop asigurarea gospodaririi cat mai judicioase a
resurselor de apa potabila in vederea realizării si exploatarii unei infrastructuri
edilitare moderne, asigurarii unor servicii operative si de calitate, dezvoltarea,
extinderea si reabilitarea unitara a sistemelor de alimentare cu apa si de
canalizare a localitatilor membre ale Asociatiei, precum si in scopul promovarii,
reprezentarii si armonizarii intereselor membrilor sai in legatura cu infiintarea,
organizarea, reglementarea si finantarea serviciilor publice de alimentare cu apa
si de canalizare prestate in aria localitatilor membre ale Asociatiei, are printre
membri comunele Cotnari, Gropnita, Cucuteni, Motca, Todiresti, Harmanesti,
Timisesti si Doljesti.
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Proiecte prioritare pentru dezvoltarea Comunei Timisesti perioada
2014-2020

SOCIAL, MEDICAL si CULTURAL
1. Dezvoltarea reţelei de lucru interinstituţionale la nivel local.
2. Pregătirea continuă a personalului din cadrul administraţiei locale Timisesti.
3. Participarea activă si îmbunătăţirea accesului beneficiarilor la serviciile sociale.
4. Elaborarea materialelor informative privind serviciile sociale furnizate.
5. Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor şi
grupurilor în dificultate in vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului
general privind problematica specifică.
6. Campanii de informare, mediatizare şi conştientizare a populaţiei
7. Elaborarea materialelor informative şi de sensibilizare în privinţa drepturilor
persoanelor şi grupurilor în dificultate
8. Asigurarea respectării standardelor minime de calitate în domeniul protecţiei
sociale şi a celor specifice pentru fiecare tip de serviciu oferit.
9. Dezvoltarea de servicii sociale specializate.
10. Promovarea şi monitorizarea respectării standardelor de calitate în serviciile
sociale oferite de instituţii publice sau organisme private.
11.Pregătirea continuă a personalului din servicii specializate.
12. Centru pentru persoane varstnice - centru de zi sau camin pentru varstnici
Motivatie: populatie imbatranita cu boli cronice, fara sustinatori in familie
13. Înfiinţarea Locuinţelor protejate pentru persoane cu dizabilităţi/persoane
vârstnice
14. Promovarea furnizarii serviciilor de calitate care sa raspunda nevoilor individuale
ale persoanei.
15. Înfiinţarea unui Centru de consiliere şi informare a persoanelor.
16. Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca pentru persoanele
cu handicap.
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17. Prevenirea abandonului şi reducerea numărului de copii instituţionalizaţi.
18. Responsabilizarea părinţilor cu privire la creşterea şi educarea copiilor.
19. Înfiinţarea de servicii alternative la masurile de protecţie de tip
Rezidenţial - Dezvoltarea serviciilor sociale (pentru persoane varstnice, pentru copii
cu nevoi speciale, pentru copii cu parinti plecati in strainatate)
20. Dezvoltarea infrastructurii în domeniul medical.
a. Cabinete medicale - medicina umana
Motivatie: populatie imbatranita cu boli cronice, existenta doar un cabinet medical
individual
Nevoi: Reabilitarea cabinetului medical existent, infiintarea de noi cabinete
b.Farmacii

Motivatie: exista o singura farmacie in Timisesti
Exista spatiu in Dumbrava ce poate fi reabilitat, dotat pentru cabinete
medicale/farmacii
c.Ingrijire la domiciliu
Motivatie: populatie imbatranita cu boli cronice, fara sustinatori in familie
21. Reabilitarea spaţiilor şi dotarea tuturor şcolilor din comuna cu materiale şi
echipamente destinate procesului didactic.
Continuarea modernizarii scolilor din comuna (in prezent exista proiecte de
reabilitare 2 Sali clase noi, inlocuire garduri, teren sintetic, centrala termica, grup
sanitar - pentru corpurile A si B din scoala Dumbrava)
- nevoie magazie la scoala din Dumbrava; izolare scoli (corp A+B Timisesti)
22. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea centrelor sociale şi şcolilor
speciale. Reabilitarea caminului cultural de langa primarie, eventual trasnformare in
centru servicii sociale (in colaborare cu ong-uri+CJ Neamt)
23. Modernizare stadion ( a fost realizat partial)
MEDIU
24. Reducerea şi prevenirea poluării aerului.
25. Utilizarea durabilă a resurselor de apă.
26. Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţii
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de epurare, racordarea locuitorilor comunei la acesta.
Alimentari cu apa ; Statii de epurare pentru toate satele (exista in prezent studii
topo pentru toate satele si statii in Dumbrava, Plaiesu, Timisesti si Preutesti)
- finalizare canalizare in toate satele
27. Realizarea unui management adecvat pentru ariile protejate.
28. Reactualizarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile
protejate menţionate în capitolul mediu
29. Conservarea şi managementul durabil al ecosistemelor forestiere din comuna
Timisesti. Prezervarea şi extinderea funcţiei de protecţie a pădurilor în ariile
naturale protejate, artere rutiere, cursuri de apă, zone agricole.
30. Sistem de management durabil al deşeurilor la nivelul comunei Timisesti
TURISM
31. Dezvoltarea infrastructurii de turism.
Motivatie: exista doar un spatiu de cazare in Timisesti, la Depozitul de Armasari
32.Diversificarea şi promovarea ofertei turistice. Incurajarea si sustinerea dezvoltarii
turismului in comuna Timisesti in scopul promovarii obiectivelor zonei
33. Dezvoltarea infrastructurii de turism.
34. Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de agreement.
35. Modernizarea şi dezvoltarea capacitatilor turistice. -

36. Promovare turismului ecologic în ariile protejate.
37.Incurajarea pastrarii si transmiterii traditiilor si a mestesugurilor din zona
38. Dezvoltare de proiecte ce sustin dezvoltarea si transmiterea mestesugurilor, a
datinilor si obiceiurilor
39.Permanentizarea Zilei Comunei Timisesti, ca eveniment de promovare a comunei

TRANSPORT si INFRASTRUCTURA LOCALA
40. Extinderea sistemului de transport public.
41.Dezvoltarea sistemului de transport ecologic.
42.Creşterea gradului de confort pentru mijloacele de transport.
43. Dotarea parcurilor auto a societăţilor cu obiect de activitate transport
public.
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44.Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport.
45.Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri de interes comunal
46. Reabilitarea şi modernizarea străzilor de interes comunal
47.Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale.
ECONOMIC
48.Crearea unei administraţii publice locale moderne, bazată pe satisfacerea
necesităţilor cetăţenilor.
49.Dezvoltarea serviciilor de utilitate publică.
50. Instruirea personalului din administraţia publică şi serviciile publice.
51. Crearea de puncte de informare la nivelul UAT Timisesti
52. Sprijinirea activităţii economice la nivel local -Sustinerea dezvoltarii economice
a comunei prin incurajarea infiintarii firmelor/ii, ferme mici si a atragerii de
investitori
- in prezent activi sunt putini agenti economici - Agromix - crestere animale,
prelucrare cauciuc, 2-3 apicultori
53. Centru pentru dezvoltarea mediului de afaceri.
54. Exista 2 balastiere ce au fost inchise acum 10 ani – reactivare
AGRICULTURA
55. Modernizarea exploataţiilor agricole.
56. Dotarea exploataţiilor agricole cu utilaje moderne.
57. Dotarea fermelor zootehnice cu utilajele necesare.
58. Sprijinirea fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în
sectorul agroalimentar.
59. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori.
60. Sustinerea atragerii de fonduri din PNDR 2014- 2020 pentru micii fermieri
61. Sprijinirea asociativitatii producatorilor pe tip de produs
Dezvoltarea prin intermediul proiectelor de cooperare
62. Proiecte de colaborare si cooperare cu diferite entitati juridice la nivel
judetean, regional, national si international
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Oportunitati de finantare a proiectelor de investitii si dezvoltare locala
prin intermediul finantarilor nerambursabile
Submăsura 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole
Submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”
Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”
Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii
agricole şi silvice
IRIGAŢII AGRICOL SILVIC
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”
Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole”
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală
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Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Sprijinul

financiar

acordat

pentru

investiţiile de ÎNFIINŢARE, EXTINDERE
și

ÎMBUNĂTĂŢIRE

a

infrastructurii

rutiere locale din zonele rurale, a
infrastructurii de apă/ apă uzată în
localităţile rurale din aglomerările
între 2.000 – 10.000 l.e., investiţii în
infrastructura educaţională și socială,
va

contribui

la

îmbunătăţirea

condiţiilor de trai pentru populaţia rurală
și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural –
urban.
SCOPUL investiţiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de:
 creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă
uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
 crearea și modernizarea infrastructurii educaţionale ante și preșcolară și a infrastructurii de
învăţământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecţia mediului dar și a școlilor
profesionale în domeniul agricol.
OBIECTIVELE submăsurii 7.2
 Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată
îmbunătăţite, care vor contribui la diminuarea tendinţelor de declin social și economic și la
îmbunătăţirea nivelului de trai în zonele rurale;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală și la stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;
BENEFICIARII:
 Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare;
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ONG-uri

pentru

investiţii

în

infrastructura

educaţională

(grădiniţe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale
și ONG-uri care sunt NEneratoare de venit și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiţii care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura
de drumuri, apă sau apă uzată);
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiţii care vizează înfiinţarea infrastructurii de apă și apă
uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educaţională/socială;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care
vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
• 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONGuri care vizează infrastructura educaţională (grădiniţe) și socială (infrastructură de tip afterschool) și nu va depăși 100.000 euro
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Finantator

Program de finantare

Uniunea

Clustere de inovare

Europeana si

(PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1, A 1.1.1)

Guvernul
Romaniei

Acest apel de proiecte urmareste:
cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare-inovare in cadrul clusterelor de inovare
cresterea competitivitatii economice a clusterelor de inovare si crearea de noi locuri
de munca afaceri-cluster
Ce tipuri de investitii vor primi finantare
Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD comune in clusterele de inovare si/sau
modernizarea facilitatilor CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de
cercetare-dezvoltare comune, care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in
cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
Activitati de inovare in clustere (obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor
active necorporale care apartin clusterului, detasarea de personal cu inalta calificare,
achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii si achizitia de servicii de
sprijinire a inovarii);
Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii clusterelor (animarea si
promovarea clusterului, gestionarea instalatiilor clusterului, organizarea de programe
de formare, ateliere, conferinte).
Cine poate depune proiecte
Solicitantul este entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza
un cluster de inovare din Romania (organizatia clusterului), inregistrata in Romania si
constituita conform legislatiei relevante in vigoare ca asociatie sau fundatie in baza
Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare, SAU un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a
organizatiei clusterului sa participe la aceasta competitie in numele si pentru
78

organizatia clusterului, caruia i se deleaga atributii de administrare si exploatare a
clusterului, inregistrat in Romania si constituit conform legislatiei relevante in vigoare
ca:
i) Societate comerciala in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
ii) Institut national de cercetare-dezvoltare sau institutie de invatamant superior de
stat acreditata (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia, fara
personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonantei nr.
57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau iii) Camera de comert constituita in baza Legii nr.
335/2007 Legea camerelor de comert din Romania, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Un solicitant/cluster de inovare poate depune un singur proiect in cadrul acestei
competitii/cereri de propuneri de proiecte.
Categorii de activitati eligibile pentru finantare:
A. Investitii in facilitati CD comune ale clusterului
achizitionarea de teren;
constructie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinatie
cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
achizitionarea de active fixe corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii, instalatii,
utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
achizitionarea de active fixe necorporale pentru CD;
B. Activitati de inovare in cluster (eligibile daca si numai daca organizatia clusterului si
solicitantul, acolo unde acesta e o entitate diferita, respecta definitia IMM)
obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin
organizatiei clusterului;
detasarea de personal cu inalta calificare la solicitant;
achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii;
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achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii;
C. Activitati de exploatare a clusterului
animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea
sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru
intreprinderi;
promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau
organizatii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare;
organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini
schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.
Bugetul alocat competitiei este de 156 mil.lei.
Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre
4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de
inovare pentru cluster).
Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000
euro sau, in cazul in care care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster,
echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
Durata proiectelor: maximum 60 de luni.
Deschiderea aplicatiei www.competitii.research.ro
Uniunea

Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare

Europeana si
Guvernul

(PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1, A 1.2.1)

Romaniei
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Uniunea

Intreprinderi nouinfiintate inovatoare

Europeana si
Guvernul

(PROGRAMUL COMPETITIVITATE 2020, AP 1, A1.2.1)

Romaniei

Schema de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si
SPIN OFF-urilor inovatoare”, PO Competitivitate, Axa prioritara 1 „Cercetare,
dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si
dezvoltarii afacerilor”, actiunea 1.2.1 „Stimularea cererii intreprinderilor pentru
inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu
institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in
sectoarele economice care prezinta potential de crestere”.
Status: ACTIV
Depunere pana la: 31.12.2020
Buget: 20 milioane euro
Aceasta schema are ca obiectiv sprijinirea crearii SPIN-OFF-urilor inovatoare si
dezvoltarii START-UP-urilor inovatoare pe baza transferului rezultatelor cercetariidezvoltarii obtinute in universitati sau institute, in vederea realizarii de produse si
servicii noi sau semnificativ imbunatatite. Intreprinderile asistate vor fi atent
selectionate, pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri.

Solicitantii trebuie sa demonstreze ca au dreptul sa utilizeze un rezultat obtinut din
activitatea de cercetare.
Cui se adreseaza schema de minimis
Prezenta schema se adreseaza:
(a) SPIN-OFF-urilor – intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat
obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al
unei universitati;
(b) Intreprinderilor START-UP – desemneaza intreprinderile infiintate de maximum 3
ani, care implementeaza un rezultat de cercetare.
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Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
dezvoltarea unui SPIN-OFF independent (infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor);
activitati de cercetare-dezvoltare;
achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare, servicii de consultanta pentru inovare si
servicii suport pentru inovare;
achizitia de active necorporale, utilaje, instalatii si echipamente strict necesare
pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
activitati necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau serviciu), a procesului de
productie a acestuia.
Sprijinul financiar in cadrul acestei scheme se acorda beneficiarilor sub forma de
granturi directe, in limita sumei reprezentata de plafonul de minimis, astfel:

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate
depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi,
indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
Pentru intreprinderile care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau
contra cost, valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice
nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali
consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru
transportul rutier.
Ajutorul de minimis va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor
eligibile ale proiectului. Restul de minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului
vor fi sustinute din fondurile proprii ale beneficiarului.
Cheltuieli finantate
Cheltuielile eligibile in cadrul schemei sunt:
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1. Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare) pentru cercetatori, tehnicieni si alti
membri ai personalului in masura in care acestia sunt angajati in proiect;
2. Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare:
servicii de cercetare-dezvoltare,
servicii de consultanta in domeniul inovarii (asistenta tehnologica, servicii de transfer
de tehnologie, consultanta in materie de achizitie, protejare si comercializare a
drepturilor de proprietate intelectuala, consultanta referitoare la utilizarea
standardelor),
servicii suport pentru inovare (cercetare de piata, servicii in materie de incercari si
testari in laboratoarele de specialitate, servicii referitoare la cerificarea, testarea si
marcarea calitatii produselor obtinute in proiect);
3. Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente necesare pentru
introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
4. Cheltuieli pentru achizitia, validarea si protejarea activelor necorporale necesare
pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv;
5. Cheltuieli pentru achizitia de materii prime, materiale, consumabile si alte produse
similare, necesare proiectului.
6. Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect;
7. Cheltuieli pentru crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru
SPIN-OFF);
8. Cheltuieli generale de administratie (de regie) implicate direct de activitatile
proiectului (de exemplu cheltuieli pentru servicii de comunicatii si plata utilitatilor,
cheltuieli salariale pentru personalul administrativ, cheltuieli pentru inchiriere de
spatii necesare desfasurarii activitatilor proiectului).
Prezenta schema se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Oficial pana la 31
decembrie 2020 in limita bugetului alocat. Platile se efectueaza pana in 2023.
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Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei
scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 20.000.000 euro (echivalent
in lei).
Bugetul alocat pentru anul 2015 este de 3 milioane euro.

Uniunea

Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Europeana si

(PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1, A 1.2.3)

Guvernul

Acţiunea se adresează obiectivului specific “Creșterea transferului de cunoștinţe,

Romaniei

tehnologie și personal cu competenţe CDI între mediul public şi cel privat” asociat
Priorităţii de investiţii 1b a
Axei Prioritare 1. Acţiunea dezvoltă un singur tip de proiect.
Această acţiune urmărește să încurajeze interacţiunea instituţiilor de învăţământ
superior şi instituţiilor de CD cu mediul de afaceri, prin finanţarea accesului
întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilităţile organizaţiilor de cercetare în
scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă
afaceri cerute de piaţă. În acest scop se vor constitui parteneriate între organizaţiile
de cercetare și întreprinderi/grupuri de întreprinderi
interesate să obţină cunoștinţe, inclusiv abilităţi și competenţe care vor răspunde
nevoilostrategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluţii inovative pentru
obţinerea de produse şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de
întreprinderi ca fiind cerute de piaţă.
Va fi acordat sprijin specializat întreprinderilor, conceput să răspundă nevoilor
identificate la nivel individual sau de grup, în diverse stadii de dezvoltare a unei noi
afaceri promovate de acestea. Întreprindere, în sensul secţiunii G a acestui Ghid,
înseamnă orice entitate legală care desfășoară o activitate economică care constă în a
oferi produse sau servicii pe piaţă.
Acţiunea sprijină de asemenea valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD
dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, și a celorlalte resurse de cercetare
obţinute concomitent cu acestea, pentru a răspunde nevoilor de inovare a
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întreprinderilor în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse/procese tehnologii
cerute de piaţă.
Proiectul este propus de o organizaţie de cercetare care deţine competenţe într-un
domeniu/subdomeniu de cercetare identificat ca domeniu de specializare inteligentă
sau în sănătate, astfel cum este definit în anexa 3 la prezentul ghid. Organizaţia de
cercetare are experienţă în colaborarea cu un număr de întreprinderi pe proiecte de
cercetare-dezvoltare inovare în domeniul/domeniile alese pentru aplicaţia de proiect.
Pot fi prezentate în propunerea de proiect și întreprinderi care își exprimă interesul de
a realiza activităţi de inovare doar
ocazional (nu au un istoric de colaborare cu organizaţia de cercetare). Principalul
element al proiectului îl constituie acordul pe bază de contract dintre organizaţia de
cercetare și întreprindere (cu aprobarea Organismului Intermediar pentru CDI) prin
care se stabilesc modalităţile de sprijin acordat prin activităţi specifice de cercetaredezvoltare și inovare inclusiv prin activităţi de transfer tehnologic ca răspuns al
nevoilor și cerinţelor întreprinderilor identificate în piaţă.
Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Romani antreprenori in Europa
(PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 3, DMI 3.1)
Obiectivul schemei îl constituie dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale
persoanelor care doresc să dezvolte o activitate independenă și care au vârsta peste
18 ani şi subvenţionarea planurilor de afaceri ale acestora în vederea creşterii ratei
de ocupare, în mod sustenabil, în acord cu sectoarele identificate ca fiind
competitive.
Solicitantul va avea responsabilitatea gestionării schemei de minimis. Solicitantul va
stabili criteriile de selecţie a planurilor de afaceri și va selecta planurile care vor
beneficia de subvenţii pentru înfiinţarea de întreprinderi. Persoanele din grupul ţintă
care beneficiază de programul de formare au dreptul să depună planurile de afaceri
elaborate în vederea obţinerii de sprijin prin intermediul schemei de ajutor de
minimis.
Activităţi eligibile cu caracter general pentru solicitant și parteneri
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1. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare privind
oportunităţile existente în vederea încurajării antreprenoriatului;
2. Dezvoltarea schemelor de ajutoare şi stimulente pentru a sprijini demararea
activităţilor unei afaceri, antreprenoriatul şi ocuparea pe cont propriu;
3. Promovarea activităţilor dedicate implementării intervenţiilor pilot privind
schemele de ajutoare şi stimulente financiare, precum vouchere tehnologice şi pentru
formare profesională pentru persoanele care iniţiază o afacere şi pentru
întreprinzători;
4. Activităţi integrate cuprinzând consiliere, sprijin pentru iniţierea afacerilor,
formare profesională, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii
afacerilor şi a ocupării pe cont propriu;
5. Activităţi de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor
domenii de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională,
servicii personale/individualizate etc.);
6. Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu,
inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off;
7. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea promovării culturii
antreprenoriale.
8. Activităţi pentru consolidarea capacităţii de a dezvolta şi promova parteneriate,
inclusiv în relaţie cu cerinţele pieţii interne şi transnaţionale;
9. Activităţi de sprijin pentru noile companii prin dezvoltarea parteneriatului între
noile companii şi companiile consolidate, la nivel naţional sau transnaţional.
Guvernul Romaniei Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare
tehnologice si de afaceri
Scopul Programului national multianual de infiintare si dezvoltare a
incubatoarelor tehnologice si de afaceri il reprezinta dezvoltarea
sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM) prin infiintarea de noi
incubatoare de afaceri in proximitatea unei intreprinderi mari precum
si dezvoltarea incubatoarelor deja existente.
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Prin implementarea acestui program se urmaresc atingerea
urmatoarelor obiective specifice:
crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarii si cresterii IMM urilor;
consolidarea unui sector privat dinamic, capabil sa faca fata fortelor
concurentiale si competitiei internationale;
cresterea numarului de activitati economice competitive, intarirea
climatului investitional, precum si reducerea ratei somajului in zoneletinta;
infiintarea si dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile sa utilizeze in
mod eficient resursele existente si care, la finalul perioadei de
incubare, se vor afla intr-o situatie stabila din punct de vedere
financiar;
crearea unei relatii eficiente intre potentialul tehnologic si
antreprenorial al zonelor-tinta;
favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informatii, servicii de
consultanta profesionala, surse de finantare, precum si la servicii si
echipamente specifice;
cresterea numarului de locuri de munca si dezvoltarea economica a
regiunilor-tinta;
promovarea unei cooperari stranse intre principalii parteneri la nivel
national, regional si local pentru realizarea unei dezvoltari economice
sustinute;
crearea si consolidarea unei retele nationale de incubatoare de
afaceri.
Beneficiarii eligibili ai acestui program sunt potentialii intreprinzatori,
care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in conformitate cu
legislatia nationala (IMM-uri nou-infiintate) cat si intreprinderile deja
existente (IMM-uri cu istoric de functionare), care se incadreaza in
categoria IMM-urilor.
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In cadrul Programului, autoritatile publice locale partenere vor pune la
dispozitia incubatoarelor de afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile
necesare pentru a asigura functionalitatea acestora in beneficiul IMMurilor selectate.
IMM-urile beneficiare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
criterii:
firmele infiintate de intreprinzatorii selectati in etapa selectiei
planurilor de afaceri si care prezinta, in termen de 30 de zile de la
data selectiei, dovada inmatricularii intreprinderii la Oficiul registrului
comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea;
firmele infintate in anul in care solicita includerea in incubator;
au sediul social sau infiinteaza un punct de lucru in regiunea arondata
Incubatorului de Afaceri care face obiectul prezentei Proceduri;
se incadreaza in categoria IMM-urilor si sunt clasificate ca intreprinderi
autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare;
sunt considerate întreprinderi unice.
Implementarea Programului, este efectuata de Oficiile Teritoriale
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumite in
continuare OTIMMC si administratorii de incubator, care au rolul de
agentii de implementare.
Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in
economie, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 807/ 2014
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de
investiţii iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu
valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea totală a
unui proiect deinvestiţii trebuie să fie de minimum 44 milioane lei.
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Uniunea Europeana Internationalizarea clusterelor (COSME)
Obiectivul programului:
Colaborarea mai stransa intre clustere si retele de afaceri la nivel transfrontalier si in
afara limitelor sectoriale, precum si accelerarea dezvoltariiParteneriatului Strategic
European al Clusterelor, care sa conduca la cooperarea clusterelor in domenii de
interes strategic, in special pentru dezvoltarea industriilor emergente.
Solicitanti eligibili:
Un consortiu poate fi realizat din minimum 3 clustere sau/si organizatii de retele
provenite din 3 tari diferite.
Valoarea grantului:
- Componenta 1 Maxim 187.500 euro/proiect
- Componenta 2 Maxim 450.000 euro/proiect.
Contributia beneficiarului:
- Minim 25%
Norvegia
Islanda
Lichtenstein

Programul de burse si cooperare interinstitutionala in
domeniul invatamantului superior finantat prin Mecanismul Financiar al
Spatiului Economic European 2009 2014
Proiecte de cooperare inter-institutionala
Proiectele de cooperare inter-institutionala sunt destinate să sprijine procesul
de inovaţie şi îmbunătăţire a predării în învăţământul superior, sa contribuie la
modernizarea universitatilor si sa asigure o legatura mai stransa intre oferta
academica si piata muncii. Ele pot fi propuse pentru orice disciplină
universitară.
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Astfel, cooperarea interinstitutionala

poate viza dezvoltarea de curriculum

comun , prin crearea de:
• programe integrate care acoperă un ciclu complet de studii (la nivel de
licenţă, masterat sau doctorat) şi care se finalizează cu o diplomă dublă sau
recunoscută reciproc;
• programe de studiu şi module pentru formarea continuă;
• module de predare în domenii cu o puternica componenta interdisciplinara.
Programele de studiu comune sau modulele de predare se pot referi la primul
ciclu de studii (licenţă), la al doilea ciclu (masterat) sau la al treilea (doctorat).
Curriculumul şi modulele pentru învăţarea continuă vor viza actualizarea
cunoştinţelor deja dobândite, cu un accent special pe îmbunătăţirea abilităţilor
şi a competenţelor care conduc la creşterea şanselor de angajare.
Proiectele care isi propun dezvoltarea unor module comune trebuie să
abordeze si probleme precum rezultatele învăţării, aspecte legate derecunoaştere şi
tipul de diplomă / certificatele ce se vor elibera precum şi
Sistemul European de Trasfer şi Echivalare a Creditelor Tranferabile (ECTS) si
Suplimentul la Diplomă (DS).
După faza iniţială de dezvoltare de un an sau doi, aceste programe sau module
trebuie puse la dispoziţia instituţiilor partenere într-un mod cu adevărat
integrat, care include mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic,
asigurand astfel sustenabilitate. Studenţii trebuie să primească la sfârşitul
programului de studii diplome multiple sau comune (sau certificate în cazul
modulelor), recunoscute de instituţiile şi ţările participante.
Proiectele de modernizare presupun acţiuni pentru creşterea atractivităţii
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instituţiilor de invatamant superior şi pentru a le face mai receptive la nevoile
pieţei muncii, cetăţenilor si societăţii in general.
Modernizarea învăţământului superior este necesară în domeniul programelor
de studiu (procesul Bologna), finanţării şi guvernanţei universitare , astfel încât
instituţiile de învăţământ superior să poată face faţă provocărilor globalizării şi
să contribuie mai eficient la formarea şi reconversia profesională a populaţiei
active din Europa.
Activitatile de cooperare in cadrul acestor proiecte pot viza:
• să elaboreze strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, asigurând legătura
dintre învăţământul superior pe de o parte şi asigurarea formării profesionale
(VET) menite să ajute instituţiile de învăţământ superior sa devină “centre de
educaţie continuă” sau "centre de învăţare deschise” pentru regiunea lor.
•să faciliteze accesul pentru persoanele din domenii dezavantajate socioeconomic, care au beneficiat de educaţie non-formală sau informală sau care
dispun de calificări alternative, cum ar fi cele obţinute în urma învăţării prin
acumularea de experienţă practică;
• să asigure transparenţa misiunii şi a performanţelor instituţiilor de învăţămînt
superior, creşterea calităţii, imbunătăţirea guvernanţei sau diversificarea
surselor de finanţare.
Proiectele care au ca scop intarirea legaturii dintre oferta educationala si piata
muncii pot aduce impreuna institutii de invatamant superior, întreprinderi,
organizaţii profesionale, Camere de Comerţ, parteneri sociali sau organizaţii
locale/regionale.
Parteneriatele structurate cu comunitatea de afaceri (inclusiv IMM-urile) pot
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creşte relevanţa, calitatea şi atractivitatea educaţiei şi a programelor de
educaţie şi formare: transferul accelerat de cunoştinţe între instituţiile de
învăţământ superior şi întreprinderi şi vice versa, plasamentele de studenţi,
personal şi cercetători în întreprinderi şi integrarea personalului
întreprinderilor în instituţii de învăţământ superior pot aduce avantaje
reciproce şi pot mări şansele absolvenţilor şi cercetătorilor, dat fiind că
expertizei lor ştiinţifice i se adaugă în acest fel cunoştinţe antreprenoriale.
Aceasta mai înseamnă şi că dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,
manageriale şi inovaţionale trebuie să fie un obiectiv cheie al acestor proiecte.
Proiectele de acest tip isi pot propune activitati care:
• întăresc legăturile dintre curriculum şi viitoarele abilităţi necesare pentru
angajare, de exemplu prin evaluarea nevoilor viitoare de competenţe şi prin
promovarea input-ului mediului de afaceri în proiectarea cursurilor aşa cum
este specificat în iniţiativa ‘New Skills for New Jobs’
• promovează mobilitatea, antreprenoriatul, gândirea critică şi abordările
inovatoare ca parte a curriculum-ului studenţilor şi ca nucleu de competenţe
cheie pentru profesori/cercetători.
Deasemenea, proiectele de cooperare inter-institutionala isi pot propune
dezvoltarea de Programe Intensive.
Cine poate beneficia
- Instituţii de învăţământ superior
- Întreprinderi/companii/firme
- Organizaţii profesionale
- Camere de comerţ
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- Parteneri sociali
-Asociaţii, reţele şi alte organizaţii care au un rol în modernizarea
învăţământului superior
-Institute/Centre de cercetare
Uniunea Europeana PROGRAMUL ERASMUS+
Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene in domeniul
educatiei, formarii profesionale, tineretului si sportului. Acesta va intregra sapte
dintre programele europene de finantare actuale: Invatare pe Tot Parcursul Vietii,
Tineret in Actiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink si programul pentru
cooperare cu tarile industrializate.
Programul demareaza in anul 2014, va fi operational pana in anul 2020 si face parte din
cadrul multi-anual de finantare a Uniunii Europene.
Bugetul este de 14,7 miliarde EUR pentru toate tarile in perioada 2014-2020 si
reprezinta o crestere cu 40 % fata de nivelurile actuale.

Care sunt sectoarele si procentele propuse din buget
Comenius - invatamant preuniversitar (~ 11.6%)
Erasmus - invatamant universitar (~ 33.3%)
Grundtvig - educatia adultilor (~ 3.9%)
Leonardo da Vinci- formare profesionala (~ 17%)
Sport (~ 1.8%)
Tineret în Actiune - tineret (~ 10%)
Denumirile sub-programelor actuale vor ramane si in viitorul program, pentru a marca
mai pregnant sectoarele educationale. In plus, se incurajeaza cooperarea intersectoriala!
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Ce fel de proiecte vor fi sustinute
Proiectele vor fi structurate in cadrul a trei actiuni cheie dupa cum urmeaza:
1) Mobilitati de invatare (se preconizeaza alocarea a cel putin 60% din buget)
- pentru profesori, formatori, studenti, elevi din scolile VET, personal/staff (actualele
mobilitati din cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
- tineri, voluntari, lucratori de tineret (actualele proiecte de Schimburi, Serviciul
European de Voluntariat sau de Formare in cadrul Tineret in Actiune)
2) Cooperare pentru inovare si bune practici (se preconizeaza alocarea a aproximativ
25% din buget)
- parteneriate strategice -atat pentru colaborari sectoriale dar si inter-sectoriale
(actualele parteneriate bi sau multilaterale)
- aliante pentru cunoastere, aliante sectoriale si proiecte pentru cresterea capacitatii
organizationale prin cooperare internationala
3) Sprijin pentru reforma politicilor (se preconizeaza alocarea a aproximativ 4% din
buget)
- dialogul structurat intre tineri si decidentii din domeniul tineretului
- sprijin pentru Metoda Deschisa de Coordonare
- suport pentru retele/servicii/instrumente europene (precum Eurydice,
Euroguidence, Europass, Eurodesk, etc)

Uniunea Europeana ORIZONT 2020
Structura Programului Cadru Orizont 2020
Excelenţă știinţifică
Tehnologii viitoare și emergente
Acţiunile Marie Skłodowska-Curie
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Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Poziţia de lider în sectorul industrial
Tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor (TIC)
Nanotehnologii și materiale avansate
Spaţiu
Accesul la finanţarea de risc
Inovarea în IMM-uri
Tehnologii generice esenţiale (KET)
Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor
prime
Societăţi favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și
bioeconomie
Societăţi sigure - protejarea libertăţii și securităţii Europei și cetăţenilor săi
Programul-cadru european „Orizont 2020" dispune de un buget de 70 de miliarde de
euro şi urmăreşte în mod sistematic finanţarea proiectelor capabile să ducă la
îndeplinire obiectivele tehnice, ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele
membre prin intermediul Strategiei „Europa 2020". Programul «Orizont 2020» este un
tip de program totalmente nou pentru Uniunea Europeană. Este gândit să aducă
rezultate care pot aduce schimbări concrete în viaţa oamenilor. Cu mai mult de 70 de
miliarde de euro pentru şapte ani, este cel mai mare program de cercetare al Uniunii

95

de până acum şi unul dintre cele mai mari din lume. Este singurul program din bugetul
Uniunii Europene care a cunoscut o creştere a finanţării. Bugetul substantial al
Programului «Orizont 2020» este un beneficiu major pentru cercetarea şi inovaţia
europeană.
Aici trebuie studiate toate subliniile (a se vedea explicitare mai jos
liniile de propuneri)
Societal Challenges MOBILITY for GROWTH 2014-2015
Stimularea mobilităţilor
Societal Challenges GREEN VEHICLES 2015
Science with and for Society Call for making science education and careers
attractive for young people
Dezvoltare a resurselor umane (cuprinde și aplicaţii individuale)
Science with and for Society Call for integrating Society in Science and
Innovation

Excellent Science COFUND - Co-funding of Regional, National and International
Programmes
Sprijin pentru alicaţii în proiecte complementare a unor regiuni (care presupun
parteneriate instituţionale între autorităţi publice, Unstituţii academice și
mediul privat
Societal Challenges Disaster-resilience: safeguarding and securing society,
including ...
Inclusiv construcţii pentru capacitatea de rezilienţă
Societal Challenges Exploratory Research H2020 Call 1
Cercetare fundamentală
•

Excellent Science Individual Fellowships (IF)
Pentru aplicaţii individuale
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Science with and for Society EU Prize for Women Innovators
Pentru cercetătoare
Excellent Science Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff
Exchange (RISE)
Aplicaţii individuale
Excellent Science Developing new world-class research infrastructures
Colaborări înternaţionale în infrastructură
Excellent Science Support to innovation, human resources, policy and
international cooperation
Colaborări înternaţionale în proiecte
Societal Challenges MOBILITY for GROWTH 2014-2015
Mobilităţi
Societal Challenges Water Innovation: Boosting its value for Europe
Pentru managementul Apelor
Societal Challenges Water Innovation: Boosting its value for Europe
Pentru managementul Apelor
Societal Challenges New forms of innovation

Societal Challenges CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES
Pentru dezvoltarea orașelor (parteneriate cu autorităţi, Instituţii academic,
privat …inclusive pentru lucrări de amenajare a teritoriului
Societal Challenges Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw
materials
Mediu
Societal Challenges Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw
materials
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Mediu
Societal Challenges Reflective societies: cultural heritage and European
identities
Habitaţie/ Mediu
Societal Challenges Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and
Governance Struc ...
Excellent Science FET-Open - novel ideas for radically new technologies
Pentru invenţii și tehnologii noi
Societal Challenges Innovative, Sustainable and inclusive Bioeconomy
H2020-ISIB-2015-1
Deadlines: 11/06/2015
Opening Date: 25/07/2014
Spreading excellence and widening participation Call for Twinning
Pentru a iniţia parteneriate de cercetare
Strategia naţională Principalele masuri sustinute financiar si mecanismele de prezentare asa cum sunt ele
de cercetare,

prevazute in Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020.sunt

dezvoltare şi

prezentate in debutul capitolului.

inovare 2014 - 2020

Uniunea

Investitii in exploatatii agricole

Europeana si

(PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, Submasura 4.1)

Guvernul
Romaniei

SCOPUL investiţiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea
investiţiilor pentru creșterea competitivităţii exploataţilor agricole prin dotarea cu
utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și
investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri
de ferme mici și medii) și îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1:
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 Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor
agricole prin creșterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei
agricole și a calităţi produselor obţinute;
 Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în
exploataţii comerciale;
 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor
tipurilor de investiţii;
 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanţurilor
alimentare integrate.

BENEFICIARII:
 Fermierii, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
 Cooperativele (cooperativele agricole și societăţile
cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în
baza legislaţiei naţionale în vigoare care deservesc
interesele membrilor;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producţie
standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși:pentru proiectele care prevăd achiziţii simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro
pentru fermele mici din sectorul vegetal;
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– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spaţii protejate (sere) și sectorul
zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public
nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
 pentru proiectele care prevăd achiziţii simple:
– maximum 500.000 euro;
 pentru proiectele care prevăd construcţii- montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000
euro pentru legume în spaţii protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;
În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși
maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiţiei.
Sprijin pregatitor
pentru elaborarea
Strategiilor

de

Sprijinul pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala vizeaza:

Dezvoltare Locala Derularea unui proces de consultare realizat la nivel local, cu implicarea, in mod
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura

activ, a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu. in acest fel, potentialul GAL va
analiza atat nevoile si oportunitatile de dezvoltare, cat si mecanismul de implicare
activa a populatiei in dezvoltarea zonei.
Proiectarea strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea
comunitatii

19.1)
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