
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. EDIM CONSULTING  SRL 
Roman , str. Smirodava  46/5 ,   
J27/1310/2006 ; R19186770/2006   
Tel/fax: :0233 / 738038 ,  
 
 
 
 Faza :  Infrastructura 
 
 
 
 
 
 

Proiect de planificare strategica 

Comuna ION  CREANGA – Judetul NEAMT 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ION CREANGA 

 
 

 
 

Aprilie  2007 
 
 
 
 
 
 

 1



INFRASTRUCTURA   Comunei  ION CREANGA  din judetul 
NEAMT 

 
1. Generalitati referitoare la  infrastructura de circulatie si transport , 
retele energetice , retele de telecomunicatii , existente in comuna           
ION CREANGA  la data de 01.03.2007 
1.1. Componenta comunei ION  CREANGA : 
• Ion Creanga – resedinta comunei  
• Averesti  
• Stejaru  
• Recea  
• Izvoru  
• Muncelu 
1.2. Echiparea teritoriului :  

 Suprafata totala : 7491 ha  . 
 Locuinte – total : 2245  
 Locuinte proprietate privata : 2241 
 Locuinte proprietate publica : 4 
 Suprafata locuibila – total – 73.543 mp 
 Suprafata locuibila proprietate privata : 73.390 mp 
 Suprafata locuibila proprietate publica : 153 mp 

1.3. Reteaua de drumuri :  
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• Drumul DJ207C , asfaltat , care traverseaza comuna ION CREANGA  
si care face legatura intre E85 (comuna Horia din judetul Neamt) si 
comuna Valea Ursului; 

• Drumul judetean DJ207D , asfaltat , care traverseaza comuna ION 
CREANGA si care face legatura intre comuna Sagna si comuna 
Icusesti; 

• Drumul comunal DC79 , cu imbracaminte din balast si macadam 
pamant ,  care face legatura intre satele Izvoru si Averesti , sate 
componente ale comunei ION CREANGA. 

• Drumurile ce fac parte din reteaua stradala din intravilan sunt din 
pamant tasat , greu practicabile in anotimpurile umede. 

• Rigolele pentru scurgerea apelor pluviale nu sunt intretinute 
corespunzator. 

• Lipsesc trotuarele pietonale in lungul drumurilor principale. 
• Podetele pentru traversarea paraurilor sunt insuficiente. 

1.4.  Circulatia rutiera in comuna ION CREANGA 
Raportat la elementele drumurilor satesti ( reteaua stradala din 

intravilanul comunei ION CREANGA), exista urmatoarele disfunctionalitati: 
 reteaua stradala din intravilanul comunei nu este realizata potrivit 
normelor tehnice si are gabarite necorespunzatoare  , cu 
capacitate de circulatie depasita; 

 intersectiile din intravilanul comunei sunt amenajate 
corespunzator normelor tehnice; 

 drumurile din extravilanul comunei ION CREANGA care 
asigura accesul la fermele vegetale , fermele pomicole sau la 
fermele zootehnice sunt din pamant tasat , greu practicabile in 
anotimpurile umede. 

1.5. Relatii in teritoriu 
Orase apropiate de centrul administrativ al comunei ION  CREANGA : 
• Roman – 10 km 
• Piatra Neamt – 55 km 
Comune apropiate de centrul administrativ al comunei ION  CREANGA : 
• Nord – comuna Sagna 
• Sud – comuna Icusesti , Valea Ursului  
• Est – comuna Bozieni , Poienari 
• Vest – comuna Horia  
1.6. Incadrarea comunei ION CREANGA  in regiunea Nord-Est 
• Comuna ION CREANGA are acces direct la DJ207C , asfaltat , care 

traverseaza comuna pe directia V-S  si care face legatura cu drumul 
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European E85 la intrarea in oresul Roman asigurand legaturi rutiere atat 
pentru calatori cat si pentru marfuri. 

• Aeroporturile din regiunea N-E ( Bacau , Iasi , Suceava)  asigura legatura 
pentru cursele interne si internationale de pasageri si pentru aviatia 
utilitara. 

1.7. Retele de alimentare cu energie electrica:  
• Alimentarea cu energie electrica a comunei ION CREANGA este 

asigurata in totalitate . 
• Consumatorii din comuna sunt alimentati cu energie electrica prin 

linii electrice de distributie de 0,4 kV , aplasate pe stalpi de beton si 
care preiau energia electrica din posturi de transformare de 20kV. 

1.8. Reteua de telefonie :  
• Comuna ION CREANGA este traversata de cablu cablu telefonic 

cu fibra optica.  
• Reteua telefonica din comuna , respecta traseul drumurilor si a 

strazilor din intravilanul comunei , firele fiind amplasate pe stalpi 
din lemn. 

• In comuna sunt un numar de 380 abonati la serviciile oferte de 
telefonia prin cablu. 

1.9. Reteaua de posta si telecomunicatii : 
• In comuna ION CREANGA exista un oficiu postal si trei 

agentii , cu un diriginte PTTR si patru postasi . 
1.10. Reteaua de alimentare cu gaze naturale : 

• Comuna ION CREANGA nu dispune de o retea de alimentare cu 
gaze naturale. Executia retelei de alimentare cu gaze naturale 
reprezinta una din prioritatile Consiliului Local ION CREANGA . 

1.11. Reteaua de apa alimentare cu apa potabila: 
• In comuna ION CREANGA nu exista o retea de  distributie 

centralizata a apei potabile pe intreg teritoriul comunei. 
1.12. Reteaua de canalizare si statia de epurare:  

• Comuna ION CREANGA nu dispune de o retea de canalizare si o 
statie de epurare a apelor uzate , obiective de investitii care 
reprezinta una din prioritatile Consiliului Local al comunei ION 
CREANGA. 

1.13. Reteaua cursurilor de apa care strabat comuna:  
• Cursurile apelor care strabat comuna in special paraul Tiganca nu 

sunt regularizate si prezinta risc de inundabilitate. 
• Poduri insuficiente pentru traversarea cursurilor de apa care strabat 

comuna 
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1.14. Gospodarire comunala:  
• In comuna ION CREANGA nu este implementat un sistem pentru 

managementul deseurilor . Implementarea unui sistem pentru 
managementul deseurilor reprezinta una din prioritatile Consiliului 
Local ION CREANGA . 

• Cimitirele de pe raza comunei ION CREANGA nu au asigurate 
zone de protectie sanitara. 

1.15. Reteaua de alimentare cu caldura si apa menajera calda: 
• Cladirile din comuna ION CREANGA sunt incalzite in mod separat 

cu combustibili solizi  
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2. Analiza SWOT 
INFRASTRUCTURA ( infrastructura de circulatie si transport , retele 

energetice , retele de telecomunicatii  )

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
• Existenta  drumurilor judetiene DJ 207 D si 
DJ 207 C care traverseaza comuna ION 
CREANGA  si care fac legatura cu orasele 
Roman , Bacau  ( E85) si  orasul Piatra Neamt 
, resedinta de judet; 
• Existenta  drumului comunal DC79 , care  
care face legatura intre DJ 207C si stele Isvoru 
si Averesti .; 
• Existenta  drumurilor si strazilor in 
intravilanul comunei ION CREANGA; 
• Alimentarea cu energie electrica a comunei 
ION CREANGA este asigurata in totalitate . 
• Comuna ION CREANGA  este traversata 
de cablu cablu telefonic cu fibra optica . 
• Aria larga de acoperire a teritoriului 
comunei oferita de telefonia mobila; 
• Rata ridicata a numărului de abonaţi la 
serviciul de telefonie fixă  , respetiv 380 ; 
• Existenta pe teritoriul comunei ION 
CREANGA a 4 agentii PTTR cu un diriginte si 
4 postasi angajati permanent . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Podul peste raul Siret pe DJ 207C necesita 
reparatii urgente pentru exploatare in conditii 
sigure . 

• La intrarea in satul Recea imbracamintea 
asfaltica a drumului DJ207D este degradata 
din cauza alunecarilor de teren . 

• Nu sunt intretinute rigolele pentru scurgerea 
apelor pluviale  

• Lipsesc trotuarele pentru circulatia pietonala 
in lungul drumurilor principale. 

• Podetele pentru traversarea cursurilor de apa 
care strabat comuna sunt insuficiente , iar 
cele existente sunt intr-o stare avansata de 
degradare. 

• Drumurile si strazile din intravilanul 
comunei sunt partial balastate , o parte sunt 
realizate din pamant batut , degradat , greu 
practicabile in anotimpurile umede. 

• Inexistenta unei retele de distributie a apei 
potabile pe tot teritoriul comunei; 

• Inexistenta unui sistem de canalizare pentru 
teritoriul comunei; 

• Inexistenta unei statii de epurare a apelor 
uzate pe teritoriul comunei; 

• Inexistenta unei retele de distributie a gazelor 
naturale pe teritoriul comunei; 

• Locuintele particulare sunt realizate din 
materiale cu durabilitate scazuta 

• Cursurile apelor care strabat comuna nu sunt 
regularizate si prezinta risc de inundabilitate 

• Incalzirea locuintelor particulare se 
efectueaza cu combustibili solizi arsi in sobe 

• Cimitirele din comuna nu au zona cu 
perimetru de protectie sanitara.  

• In comuna ION CREANGA nu funcţionează  
firme  de transport care   pentru persoane care 
asigura legatura cu orasul Roman ; 
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OPORTUNITATI RISCURI 

 
• Dezvoltarea concurenţei în telecomunicaţii 

prin extinderea ariei de oferire a serviciilor 
de cablu  TV si televiziuni  digitale , 
telefonie fixa  din partea unor companii cu 
filiale in orasul Roman (UPC ; Digit TV 
;Romtelecom ; Dolce , Boom  .)  

• Extinderea gamei de activităţi curier pentru 
ţară şi străinătate – post mesager, 
prioripost, ultrapost, express mail service, 
postfax, case de expediţii; 

• Introducerea fibrei optice pe liniile de 110 
V, va permite folosirea lor şi pentru 
telecomunicaţii.  

• Modernizarea staţiilor, releelor şi 
transformatoarelor de curent electric  (ABB 
Siemens),pentru a se situa la acelaşi nivel 
tehnologic cu cele din UE; 

• Extinderea pe tot teritoriul comunei a  
sistemului centralizat de alimentare cu apa 
potabila , canalizare si statie de epurarea a 
apelor uzate; 

• Executia la nivelul comunei a unei retele de 
distributie a gazelor naturale; 

• Constructia in cadrul programului 
OG7/2006 a “Podetelor de acces in comuna 
ION CREANGA , judetul Neamt 

• Refacerea retelei stradale si a drumurilor 
din intravilan si din extravilan conform 
standardelor europene. 

• Extindetea zonei de locuit prin marirea 
perimetrului construibil. 

• Asiguratea alimentarii cu caldura in solutii 
moderne cu randamente termice maxime. 

• Puterea de cumparare scazuta a 
populatiei pentru serviciile de telefonie , 
apa-canal , energie electrica , gaze naturale 
, televiziune prin cablu ; 
• Locuintele particulare sunt din 
materiale cu durabilitate scazuta si astfel 
sunt expuse la riscuri in cazul unor 
calamitati 
• Insuficienta colaborare între Consiliul 
Local al comunei ION CREANGA si 
Consiliul judetian Neamt  pentru 
promovarea unor mari proiecte de interes 
regional; 
• Cadru legislativ care mentine 
monopolul de stat pentru furnizarea 
anumitor tipuri de servicii din 
infrastructura de utilitati. 
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3. IDENTIFICAREA  PROBLEMELOR  STRATEGICE  

IN DOMENIUL  „INFRASTRUCTURA” 
 

3.1. Pe baza analizei SWOT au fost identificate urmatoarele 
probleme strategice: 
 
A.  Probleme referitoare la reteaua de drumuri existente in comuna          
ION CREANGA  din judetul Neamt: 
• La intrarea in satul Recea imbracamintea asfaltica a drumului DJ207D 

este degradata din cauza alunecarilor de teren . 
• Nu sunt intretinute rigolele pentru scurgerea apelor pluviale  
• Lipsesc trotuarele pentru circulatia pietonala in lungul drumurilor 

principale. 
• Drumurile ce fac parte din reteaua stradala din intravilan sunt din pamant 

tasat , greu practicabile in anotimpurile umede. 
• Drumurile din extravilanul comunei ION CREANGA care asigura accesul 

la fermele vegetale , fermele pomicole sau la fermele zootehnice sunt din 
pamant tasat , greu practicabile in anotimpurile umede. 

B.  Probleme referitoare la reteaua de distributie a apei potabile : 
• Inexistenta unei retele de distributie a apei potabile pe tot teritoriul 

comunei; 
C.  Probleme referitoare la reteaua de canalizare si statia de epurare: 
• Inexistenta unui sistem de canalizare si a unei statii de epurare a apelor 

uzate pentru teritoriul comunei; 
D.  Probleme referitoare la reteaua de distributie a gazelor naturale : 
• Inexistenta unei retele de distributie a gazelor naturale pe teritoriul 

comunei; 
E.  Probleme referitoare la cursurile de apa care strabat comuna: 
• Podul peste raul Siret pe DJ 207C necesita reparatii urgente pentru 

exploatare in conditii sigure . 
• Poduri insuficiente pentru traversarea cursurilor de apa care strabat 

comuna 
• Cursurile apelor in special paraul Tiganca care strabat comuna nu sunt 

regularizate si prezinta risc de inundabilitate. 
F.   Probleme referitoare la gospodarire comunala:  
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• In comuna ION CREANGA nu este implementat un sistem pentru 
managementul deseurilor .  

• Cimitirele de pe raza comunei ION CREANGA nu au asigurate 
zone de protectie sanitara. 

G.  Probleme referitoare la reteaua de alimentare cu caldura si apa 
menajera calda: 

• In comuna ION CREANGA nu sunt sisteme centralizate pentru 
distributia agentului termic la nivel de comuna. 

 
 
3.2. In urma identificarii problemelor strategice, s-au formulat 
si se propun urmatoarele strategii care sa raspunda la aceste 
probleme: 

 
 

 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri existente in 
comuna ION CREANGA  din judetul Neamt: 

• Modernizarea DJ207D la km 12 ( intrarea in comuna ) pina la intersectia 
cu DJ207C ,  refacerea traseului DJ207D cu DJ207C si refacerea 
traseului DJ207D la intrarea in satul Recea.  

• Balastarea intr-o prima faza si asfaltarea in a doua faza a  drumurilor ce 
fac parte din reteaua stradala din intravilanul comunei. 

• Balastarea drumurilor din extravilanul comunei ION CREANGA care 
asigura accesul la fermele vegetale , fermele pomicole sau la fermele 
zootehnice. 

• Amenajarea in zone centrala a localitatilor componente ala comunei a 
spatiilor de parcare auto si a spatiilor destinate transportului rutier in 
comun. 

• Amenajarea si intretinerea rigolelor de scurgere a apelor provenite din 
ploi si zapezi. 

• Amenajarea de trotuare pentru circulatia pietonala 
• Se vor deschide noi artere de strazi in terenurile nou introduse in 

intravilanul comunei 
 Implementarea unei  retelei  de distributie centralizata a apei 
potabilepe intreg teritoriul comunei ; 

 Executia unei retele centralizate  de canalizare si a unei  statii 
de epurarepentru intreg teritoriul comunei; 
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 Executia unei retele de distributie centralizata a gazelor 
naturale; 

 Regularizari cursuri de apa: 
• Constructia unui numar suficient de poduri  pentru traversarea cursurilor 

de apa care strabat comuna 
• Regularizarea  apelor ( in special paraul Tiganca ) care strabat comuna 

pentru evitarea riscului de  inundabilitate. 
• Corectarea curgerii torentilor in zona „Humarie” pentru stoparea 

alunecarilor de teren.  
 Implementarea unui sistem de management al deseurilor la 
nivelul teritoriului comunei 

 Executia unor perimeter de siguranta sanitara in jurul 
cimitirelor existente in comuna 

 Executia unor retele pentru asigurarea centralizata a 
agentului termic 

 
4.  IDENTIFICAREA  SURSELOR  DE  FINANTARE  

PENTRU    INFRASTRUCTURA  COMUNEI         
ION CREANGA 

4.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri existente in comuna                       

ION CREANGA din judetul Neamt 
 
Se indica 4 surse de finantare ( a ; b; c ; d) 
4.1. a . SURSE  DE FINANTARE :
 

1. Obiectiv general 

Pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local din 

comuna ION  CREANGA judetul Neamt. 

2. Obiective specifice: 

- viabilizarea unor trasee de drumuri comunale de pamant clasate (drumuri 

comunale si satesti); 
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- construirea de poduri noi corelate cu lucrarile de pietruire de pe 

tronsoanele de drumuri comunale de pamant. 

- pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea unor strazi principale din interiorul 

comunei ION CREANGA din judetul Neamt. 

3. Beneficiar direct : Consiliul local al comunei ION CREANGA din 

judetul Neamt 

4. Obiectivele de investitii: 

- viabilizari ale unor trasee de drumuri comunale si satesti din comuna     

ION CREANGA , judetul Neamt. 

- proiecte pilot pentru solutii tehnologice noi. 

5. Unde va adresati? 

Consiliul judetean Neamt. 

4.1.b. Sursele de finantare nerambursabile , pentru infrastructura de 
drumuri  din  comuna ION CREANGA din judetul Neamt ,  se pot identifica 
in urmatoarele componente active :  

 

 HG 577/1997  

 HG 1256/2005 
 

Pentru realizarea acestui proiect de investitii sunt necesare a fi parcurse 
urmatoarele etape : 

a) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.  
In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile 

legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul 
de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

- SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

- SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 
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- SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

- SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
- SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
- BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
- SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 

b) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in 
conformitate cu normele de aplicare a HG 577/1997 si HG 
1256/2005 

c) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare 
la Consiliul judetian Neamt 

d) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 
in conformitate cu normele de aplicare a HG 577/1997 si HG 
1256/2005 

 
 
 
4.1.c. SURSE  DE FINANTARE : 
 

 

1. Obiectiv general 

Atenuarea saraciei prin masuri si investitii pentru imbunatatirea conditiilor 

de viata in comunitatile rurale sarace si in cadrul grupurilor dezavantajate si 

pentru cresterea capacitatii locale de organizare si intrajutorare. 

2. Obiective specifice: 

- Realizarea realizarea subproiectelor de catre primitori in urmatoarele 

domenii : dezvoltarea si reabilitarea micii infrastructuri rurale : pietruiri de 

drumuri , poduri , podete. 

3. Beneficiar direct : Consiliul local al comunei ION CREANGA din 

judetul Neamt 

4. Obiectivele de investitii: 
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- investitii realizate in drumuri comunale si satesti din comuna                 

ION CREANGA , judetul Neamt. 

5. Valoarea unui proiect : 

- max 75.000 USD – mica infrastructura 

6. Unde va adresati? 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala ( FRDS)

 
Sursele de finantare nerambursabile, pentru infrastructura de drumuri  din  

comuna ION CREANGA  din judetul Neamt ,  se pot identifica in 
urmatoarele componente active : 

 

 FRDS  
Generalitati 

Fondurile sociale finanteaza proiecte derulate la nivelul 
comunitatilor, acordand in mod direct fonduri care sunt gestionate local de 
membrii acestora (persoane sarace si vulnerabile). In ultimul deceniu, Banca 
Mondiala a finantat 108 fonduri sociale din 57 de tari din America Latina, 
Orientul Mijlociu, Africa de Nord. Fondurile sociale s-au dovedit un 
instrument deosebit de util in rezolvarea problemelor comunitatilor si in 
angajarea unui important numar de parteneri: sectorul public, sectorul privat, 
organizatiile neguvernamentale, precum si comunitatile in sine. 

Prin intermediul fondurilor sociale, membrii comunitatilor sarace 
au posibilitatea de a se implica activ in dezvoltarea comunitatilor din care 
fac parte. Finantarea si asistenta tehnica acordata de fondurile sociale ofera 
comunitatilor posibilitatea de a-si identifica prioritatile, angaja contractori 
pentru realizarea lucrarilor si administra fondurile primite in cadrul 
proiectelor, urmand ca la incheierea lucrarilor sa asigure intretinerea 
obiectivelor realizate. 

Fondurile sociale evalueaza, finanteaza si monitorizeaza derularea 
proiectelor. In toate fazele identificarii si implementarii proiectelor, 
personalul fondurilor sociale ofera asistenta tehnica necesara. 
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) 

Viziunea FRDS: Sa ramana in continuare cea mai eficienta institutie 
de interes public in ceea ce priveste combaterea saraciei si dezvoltarea 
capitalului social prin finantarea de proiecte la nivel local. 
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Misiunea FRDS: Sprijinirea dezvoltarii durabile a comunitatilor 
sarace si a grupurilor marginalizate din Romania, prin finantarea de proiecte 
care au la baza cererile formulate de grupuri comunitare, care se organizeaza 
in acest scop, sau de organizatii intermediare. Fondurile sunt acordate direct 
grupurilor de beneficiari. 

Obiectivul strategic al FRDS: realizarea unei schimbari de 
mentalitate pe multiple planuri (individual si institutional, local si national) 
prin demonstrarea faptului ca acolo unde exista vointa in rezolvarea unei 
probleme, exista si solutii in acest sens. 

Principalele probleme vizate de FRDS: saracia, marginalizarea 
sociala si capacitatea institutionala redusa la nivel local. 

FRDS finanteaza proiecte de mica infrastructura, activitati 
generatoare de venit, servicii sociale comunitare, proiecte inovative si 
proiecte integrate menite sa dezvolte in randul beneficiarilor sentimentul de 
coeziune sociala prin sesizarea importantei unui obiectiv care depaseste 
interesul propriu.Dincolo de acest aspect, menirea acestor proiecte este de a 
arata oamenilor cum pot forma o echipa functionala.  
Odata trezit acest "spirit de echipa", este de asteptat ca el sa functioneze cu 
succes si in proiecte viitoare de dezvoltare locala si regionala. 

Participarea comunitara reprezinta unul dintre principiile promovate 
de FRDS in finantarea de proiecte, implicarea membrilor comunitatii 
reprezentand o garantie a durabilitatii acestora. Avand in vedere faptul ca o 
caracteristica a comunitatilor sarace este tocmai capacitatea redusa de 
organizare, FRDS sprijina aceste comunitati in identificarea si ierarhizarea 
problemelor existente la nivelul comunitatii pentru a elabora, depune si 
realiza proiecte de interes comunitar.  In decursul a 22 de runde de 
competitie, FRDS a primit 3740 cereri de finantare. 

In urma analizei, au fost finantate 1085 de proiecte, dupa cum 
urmeaza:  
               -    734 proiecte de mica infrastructura 

- 194 proiecte de activitati generatoare de venit 
- 141 proiecte de servicii sociale comunitare 
- 16 proiecte de continuare 
- Au fost alocate 53 milioane USD 
- Peste 30% din comunitati au depus noi proiecte pentru alte 

programe 
- 800 parteneriate stabilite de comunitati rurale sarace si 

organizatii neguvernamentale cu autoritati locale 
- 30% din proiectele aprobate au ca beneficiari persoane 

apartinand minoritatilor entice 
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RESURSE  FINANCIARE  ALE  FRDS 
 
FRDS a beneficiat, într-o prima faza a Proiectului de dezvoltare sociala, de 
un împrumut de 10 milioane USD de la BIRD, precum si de împrumutul de 
la BDCE, de asemenea în valoare de 10 milioane USD.  
Un nou împrumut de la BIRD (în valoare de 20 millioane USD) se 
deruleaza în faza a doua a Proiectului, aflata în prezent în curs de 
desfasurare. Tot în faza a doua a Proiectului, FRDS deruleaza fondurile 
primite în cadrul Programului de Dezvoltare Rurala finantat de BIRD (peste 
2 milioane USD). Începând cu 2004, FRDS implementeaza "Schema de 
dezvoltare sociala pentru comunitatile miniere" (SDSCM), în cadrul partii B 
"Atenuarea impactului social" a Programului "Inchiderea Minelor si 
Atenuarea Impactului Social", având ca scop atenuarea impactului social în 
zonele afectate de reformele economice din sectorul minier si contributia, 
prin implicarea directa a beneficiarilor, la crearea premizelor si conditiilor de 
dezvoltarea socio-economica a localitatilor afectate. Suma totala ce urmeaza 
a fi alocata proiectelor în cadrul SDSCM în aceasta faza este de 6,2 milioane 
dolari SUA.  
Baza legala de functionare a FRDS 

 Monitorul Oficial al Romaniei partea I, no.88/31 ianuarie, 2004 a 
publicat Ordonanta de Guvern no.28 care se refera la modificarile Legii 
No.129/1998 cu privire la infiintarea, organizarea si modul de operare a 
Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.  

 FRDS a fost infiintat prin Legea nr.129/1998 ca organism de interes 
public, apolitic, autonom din punct de vedere administrativ, fara scop 
lucrativ, cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Guvernului. 

 Ordonanta nr.120/2000 si Legea nr.628/2001 si republicata in Monitorul 
Oficial nr. 751/2002.  

Sucursale ale FRDS  
 Sucursala FRDS, cu sediul in Iasi, in cadrul Universitatii Tehnice 
Gheorghe Asachi - Facultatea de Constructii si Arhitectura, din B-dul 
Prof. Dr. Dimitrie Mangeron nr. 43 

 
Set de proceduri  ale FRDS  
 
 (1) impulsionarea membilor comunitatilor rurale sarace in a se asocia, in 
vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta la nivel local. In mod 
concret, acestora li se cere sa infiinteze organizatii comunitare cu statut egal, 
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care sa coordoneze demersurile de initiere si implementare a proiectului 
FRDS; 
 
(2) fundamentarea actiunilor comune pe baza nevoilor exprimate de toti 
membrii comunitatii. In acest sens, comunitatile sau organizatiile ce solicita 
granturi FRDS trebuie sa deruleze anterior un proces de autoevaluare a 
nevoilor si de stabilire a prioritatilor comunitatii;  
 
(3) asigurarea unei largi participari comunitare, prin implicarea in activitatile 
comune/ proiect a tuturor grupurilor minoritare dintr-o comunitate. Fondul 
incurajeaza membrii grupurilor de initiativa sa faca demersurile necesare 
pentru a asigura implicarea membrilor grupurilor expuse marginalizarii in 
procesul de luare a deciziilor, dar si in activitatile propriu-zise de 
implementare, pe tot parcursul pregatirii si punerii in practica a proiectului; 
 
(4) intarirea sentimentului de "proprietate" a comunitatii asupra obiectivului 
realizat in urma activitatilor comune derulate de membrii comunitatii. In 
acest sens, Fondul impune asigurarea unei contributii obligatorii a 
beneficiarilor la eforturile de implementare a proiectului, in munca, 
materiale sau bani; 
 
(5) dezvoltarea unor relatii de parteneriat durabil la nivel local, intre 
comunitate si organizatiile ce activeaza pe plan local. In mod concret, 
Fondul promoveaza asocierea initiatorilor unui proiect FRDS cu (alte) 
institutii publice sau private de pe plan local, prin initierea de parteneriate 
locale (cu autoritati, ONG-uri, companii private etc.), pentru asigurarea unei 
sustenabilitati crescute proiectului FRDS;  
 
(6) dobandirea de catre membrii comunitatilor rurale a unor abilitati practice, 
care sa ii ajute atat in demersurile ulterioare de dezvoltare individuala, cat 
mai ales in atragerea de noi investitii la nivel local. In acest sens, Fondul 
aloca banii direct comunitatilor, granturile fiind gestionate, cu respectarea 
procedurilor FRDS, de catre membrii grupului comunitar, prin forte proprii. 
 
Facilitarea  comunitara  a FRDS 
 
- In organizarea unui mecanism care sa asigure succesul abordarii sale, 
Fondul a pornit de la premisa ca cele mai sarace comunitati rurale se 
confrunta atat cu un nivel scazut de informare cat si cu o capacitate redusa 
de mobilizare si cooperare in vederea asigurarii bunastarii generale iar 
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resursele si mecanismele aflate la indemana institutiilor publice nu reusesc 
intr-o masura suficienta sa raspunda nevoilor acestor categorii de beneficiari. 
- Din aceasta perspectiva, Fondul a demarat un proces de facilitare a 
comunitatilor rurale sarace, a carui menire este sa creeze conditii pentru un 
acces crescut al acestor beneficiari la programe de dezvoltare, prin 
incurajarea si sprijinirea consolidarii unei culturi organizationale, 
participative si incluzive, initierea de parteneriate la nivel local, prin 
dezvoltarea unor abilitati practice, dar mai ales manageriale si de 
administrare a resurselor.  
- Interventia facilitatorilor FRDS se deruleaza pe parcursul a maxim 15 zile, 
distribuite pe durata a maxim 3 luni.  
- Demersul FRDS urmareste atat mobilizarea membrilor comunitatii pentru a 
demara un proiect FRDS, cat si incurajarea implicarii grupurilor marginale 
ale comunitatii (femei, tineri, saraci, minoritati etnice, persoane cu 
dizabilitati etc.) in toate demersurile de realizare a proiectului. Pe de alta 
parte, pentru a asigura o buna colaborare la nivel local, pe durata facilitarii 
se acorda o atentie crescuta moderarii relatiei dintre comunitate si autoritati, 
asigurandu-se astfel complementaritatea necesara implicarii autoritatilor in 
derularea proiectului initiat de comunitate. 
- Dar Fondul apeleaza la facilitare nu doar in faza de pregatire a unui proiect 
comunitar, ci si pentru a asigura depasirea unor situatii de criza aparute pe 
perioada implementarii proiectului. Se recurge la "facilitarea de remediere" 
pentru a impulsiona participarea tuturor membrilor comunitatii la activitatile 
presupuse de realizarea proiectului, pentru asigurarea contributiei 
comunitare la parametrii angajati, pentru atenuarea eventualelor conflicte 
sau neintelegeri aparute intre membrii comunitatii sau intre acestia si 
autoritatile locale, constructori, furnizori etc. 
 
Evaluarea in teren a proiectului si supervizarea implementarii lui 
 
- Experienta de peste cinci ani a FRDS a aratat ca, in contextul unei 
interventii limitate ca timp si resurse umane implicate, efectele procesului de 
facilitare si ulterior al perioadei de derulare a proiectului asupra capitalului 
social sunt cu atat mai pozitive cu cat este asigurata "o baza de pornire", 
capitalul social al comunitatii fiind, la momentul demararii interventiei, la un 
nivel "suficient" pentru a asigura reusita unui demers participativ.  
- De aceea, la evaluarea in teren a cererii de finantare depuse la Fond, un loc 
important il ocupa analiza nivelului de capital social al comunitatii, a 
capacitatii acesteia de a-si insusi abordarea de tip participativ asumata de 
FRDS.  
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- Momentul evaluarii de teren este insa si unul in care grupurile comunitare 
sunt consiliate in directia imbunatatirii parametrilor tehnici, financiari si 
sociali ai proiectului, astfel incat sansele de aprobare a proiectului sa 
creasca.  
- Cu acelasi prilej se asigura si completarea dosarul cererii de finantare cu 
eventualele documente lipsa. 
- Ulterior, pentru a se asigura ca obiectivele propuse sunt atinse, Fondul 
supervizeaza procesul de implementare al proiectelor. Supervizarea implica, 
pe de o parte, verificarea periodica, din punct de vedere calitativ si cantitativ, 
a stadiului si parametrilor in care se deruleaza proiectul, iar pe de alta parte, 
acordarea de asistenta comunitatii, in scopul imbunatatirii calitatii 
activitatilor depuse si cresterii capacitatii locale de organizare si cooperare.  
 
Instruirea beneficiarilor 
 
- Sesiunile de instruire destinate beneficiarilor urmaresc atat familiarizarea 
membrilor Comitetelor de Conducere a Proiectului cu aspectele tehnice ale 
implementarii unui proiect FRDS (proceduri de achizitie, norme financiar-
contabile etc.) cat mai ales dobandirea de catre acestia a unor abilitati de 
comunicare si coordonare necesare asigurarii unei bune informari a 
comunitatii pe toata perioada derularii proiectului, respectiv asigurarii 
participarii tuturor membrilor comunitatii la actiunile intreprinse pentru 
implementarea lui.  
  
Proiecte de mica infrastructura rurala 
 
Cand se primeste prima transa din grantul aprobat? 
 
• Prima transa a grantului aprobat se elibereaza dupa semnarea acordului de 
grant si participarea membrilor comitetului de conducere a proiectului la o 
prima sesiune de instruire care se desfasoara cu scopul initierii beneficiarilor 
in contabilitate primara, achizitii, proceduri financiare si managementul 
proiectelor (avand in vedere importantele sume de bani pe care acestia 
urmeaza sa le gestioneze prin proiecte). 
• Dupa aprobarea finantarii proiectului, grupul productiv se transforma, la 
alegere, conform Legii nr.129/1998 cu modificarile si completarile 
ulterioare, in societate agricola, cooperativa de consum sau asociatie ori 
fundatie. Fondul acorda grantul entitatii nou create, care in calitate de Agent 
de Executare va purta responsabilitatea realizarii proiectului si intretinerii 
acestuia dupa finalizare. 
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•   Cum se face raportarea cheltuirii sumelor din grant primite? 
 

•  Cu ocazia vizitelor pe teren, supervizorul verifica stadiul fizic al derularii 
proiectului, modul de utilizare a fondurilor si respectarea procedurilor 
Fondului.  
  

4.1.d. SURSE  DE FINANTARE : 
 
Finantare prin Programul National pentru 
Dezvoltare Rurala 2007–2013 , Axa 1 , Masura : 
Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi 
silviculturii si Axa prioritara 3 , Masura  : 
Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi 
îmbunătatirea moştenirii rurale 

 
 Continutul masurii “ Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii” este:   
operaţiuni tehnice şi juridice privind comasarea terenurilor agricole, pentru 
investiţii in infrastructură în vederea asigurarii accesului nerestrictionat 
la exploatatiile agricole şi forestiere, precum şi pentru îmbunatatiri 
funciare, reţele de alimentare cu energie electrică, reţele de canalizare şi 
staţii de epurare şi pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor. 
Continutul masurii ”Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si 
imbunatatirea mostenirii rurale  este : construcţia  si   modernizarea  
drumurilor comunale,   a   străzilor,   a drumurilor ce fac legătura cu 
unele zone de interes turistic; alimentarea cu apă, canalizare, staţii de 
epurare; 

 Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii 
conform PNDR 2007-20013 , Axa prioritara 1 sau Axa prioritara 3 , sunt 

necesare a fi parcurse urmatoarele etape : 
 

a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine : 
 Analiza SWOT ; 
 Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , 
completarea matricei cadru logic; 
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 Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , 
prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se 
selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. 
In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc 
criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

o SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

o SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

o SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

o SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
o SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
o BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
o SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 

 Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea 
activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului; 

 Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului; 
b) Etapa II : Fluxul documentelor 

- Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se 
poate realiza numai după aprobarea PNDR, ca urmare a 
integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). 
Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de 
fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare. 

 Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul 
Neamt ) al proiectului prezinta la ADR Nord-Est (in calitate de OI) un 
draft al proiectului. Aceasta este responsabila cu evaluarea 
preliminara a proiectelor. Proiectele sunt apoi transmise catre AM ( 
Autoritatea de Management) care le va evalua in conformitate cu  
criteriile de selectie stabilite si pe baza evaluarii preliminare realizate 
de OI. 

 AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a 
proiectelor.  

 AM va semna un acord de implementare cu B. 
c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
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4.2. Generalizarea sistemului de alimentare cu apa 
potabila la nivelul comunei ION CREANGA 

 
SURSE  DE FINANTARE  NERAMBURSABILE: 

 
Sursele de finantare nerambursabile pentru infrastructura de apa potabila 
se pot accesa pe 3 componente active principale : 
4.2.1. Finantare de la Bugetul de Stat. 
4.2.2. Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 

2007–2013 , Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, 
dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătatirea moştenirii 
rurale 

4.2.3. Finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS 
Mediu) , care este unul din cele 7 programe operationale 
elaborate in cadrul obiectivului “Convergenta” al Uniunii 
Europene, pentru perioada de programare 2007–2013, Axa 
prioritara 1 , cod 05 . 

 
 
 

4.2.1. Finantare de la Bugetul de Stat 
 

 OG 7/2006 
Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii , conform 

OG 7/2006 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape : 
b) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.  

In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile 
legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul 
de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

- SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

- SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

- SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

- SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
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- SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 
Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 

- BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 
NEAMT , tel:0233 213794 

- SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 
c) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in 

conformitate cu ghidul de eligibilitate al OG 7/2006 
d) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare 

la Cancelaria Primului Ministru 
e) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
 
4.2.2. Finantare prin Programul National 

pentru Dezvoltare Rurala 2007–2013 , 
Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, 
dezvoltarea satelor, conservarea şi 
îmbunătatirea moştenirii rurale 

 
 Continutul acestei masuri este : construcţia  si   modernizarea  
drumurilor comunale,   a   străzilor,   a drumurilor ce fac legătura cu unele 
zone de interes turistic; alimentarea cu apă, canalizare, staţii de epurare; 

 
 Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii 

conform PNDR 2007-20013 , Axa prioritara 3 , sunt necesare a fi parcurse 
urmatoarele etape : 

 
a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine : 

 Analiza SWOT ; 
 Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , 
completarea matricei cadru logic; 

o Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta 
faza , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in 
vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora 
studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme 
autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate 
legal : SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai 
Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 
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o SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

o SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

o SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
o SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
o BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
o SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 

 
 Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea 
activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului; 

 Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului; 
b) Etapa II : Fluxul documentelor 

- Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se 
poate realiza numai după aprobarea POS Mediu, ca urmare a 
integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). 
Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de 
fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare. 

 Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul 
Neamt ) al proiectului prezinta Agentiei Regionale pentru Protectia 
Mediului (in calitate de OI) un draft al proiectului. Aceasta este 
responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt 
apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va 
evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza 
evaluarii preliminare realizate de OI. 

 AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a 
proiectelor.  

 AM va semna un acord de implementare cu B. 
c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
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4.2.3. Finantare prin Programul Operational 
Sectorial Mediu (POS Mediu) , care este 
unul din cele 7 programe operationale 
elaborate in cadrul obiectivului 
“Convergenta” al Uniunii Europene, 
pentru perioada de programare 2007–
2013 , Axa prioritara 1 , cod 05  

 
Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii conform 
POS Mediu , Axa prioritara 1 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele 

etape : 
 

a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine : 
 Analiza SWOT ; 
 Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , 
completarea matricei cadru logic; 

o Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta 
faza , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in 
vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora 
studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme 
autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate 
legal :                                                                                     
SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

o SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

o SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

o SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
o SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
o BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
o SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 

 
 Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea 
activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului; 
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 Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului; 
b) Etapa II : Fluxul documentelor 

- Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se 
poate realiza numai după aprobarea POS Mediu, ca urmare a 
integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). 
Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de 
fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare. 

 Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul 
Neamt ) al proiectului prezinta Agentiei Regionale pentru Protectia 
Mediului (in calitate de OI) un draft al proiectului. Aceasta este 
responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt 
apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va 
evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza 
evaluarii preliminare realizate de OI. 

 Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează de către un Comitet 
Tehnic constituit de MMGA. Comitetul Tehnic va recomanda apoi 
AM pentru POS Mediu aprobarea, revizuirea sau respingerea 
proiectelor, dupa caz. 

 AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a 
proiectelor.  

 AM va semna un acord de implementare cu B. 
c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
 
 

4.3. Realizarea unui sistem de canalizare si unei statii 
de epurare ape uzate la nivelul comunei          

ION CREANGA 
 

SURSE  DE FINANTARE  NERAMBURSABILE: 
 
Sursele de finantare nerambursabile pentru infrastructura de canalizare si 
epurare ape uzate se pot accesa pe 3 componente active principale : 
4.3.1. Finantare de la Bugetul de Stat. 
4.3.2. Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 

2007–2013 , Axa 1 , Masura : Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi 
silviculturii si Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, 
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dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătatirea moştenirii 
rurale. 

4.3.3. Finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS 
Mediu) , care este unul din cele 7 programe operationale 
elaborate in cadrul obiectivului “Convergenta” al Uniunii 
Europene, pentru perioada de programare 2007–2013, Axa 
prioritara 1 , cod 05 . 

 
4.3.1. Finantare de la Bugetul de Stat 

 
 OG 7/2006 

Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii , conform 
OG 7/2006 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape : 

a) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.  
In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile 

legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul 
de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

- SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

- SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

- SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

- SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
- SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
- BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
- SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 

 
b) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in 

conformitate cu ghidul de eligibilitate al OG 7/2006 
c) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare 

la Cancelaria Primului Ministru 
d) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
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 OUG 196/2005 
Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii , conform 

OUG 196/2005 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape : 
a) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.  

In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile 
legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul 
de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

- SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

- SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

- SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

- SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
- SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
- BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
- SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 

 
b) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in 

conformitate cu ghidul de eligibilitate al OUG 196/2005 ; 
c) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare 

la Administratia Fondului pentru Mediu ; 
d) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
4.3.2. Finantare prin Programul National 

pentru Dezvoltare Rurala 2007–2013 , 
Axa 1 , Masura : Imbunatatirea si 
dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi 
silviculturii si Axa prioritara 3 , Masura  : 
Renovarea, dezvoltarea satelor, 

 27



conservarea şi îmbunătatirea moştenirii 
rurale 

 
 Continutul masurii “ Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii” este:   
operaţiuni tehnice şi juridice privind comasarea terenurilor agricole, pentru 
investiţii in infrastructură în vederea asigurarii accesului nerestrictionat la 
exploatatiile agricole şi forestiere, precum şi pentru îmbunatatiri funciare, 
reţele de alimentare cu energie electrică, reţele de canalizare şi staţii de 
epurare şi pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor. 
Continutul masurii ”Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si 
imbunatatirea mostenirii rurale  este : construcţia  si   modernizarea  
drumurilor comunale,   a   străzilor,   a drumurilor ce fac legătura cu unele 
zone de interes turistic; alimentarea cu apă, canalizare, staţii de epurare; 

 
 Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii 

conform PNDR 2007-20013 , Axa prioritara 1 sau Axa prioritara 3 , sunt 
necesare a fi parcurse urmatoarele etape : 

 
a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine : 

 Analiza SWOT ; 
 Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , 
completarea matricei cadru logic; 

 Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , 
prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se 
selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. 
In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc 
criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

o SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

o SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

o SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

o SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
o SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
o BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
o SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 
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 Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea 
activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului; 

 Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului; 
b) Etapa II : Fluxul documentelor 

- Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se 
poate realiza numai după aprobarea POR ,  ca urmare a 
integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). 
Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de 
fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare. 

 Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul 
Neamt ) al proiectului prezinta Organismului Intermediar un draft al 
proiectului. Aceasta este responsabila cu evaluarea preliminara a 
proiectelor. Proiectele sunt apoi transmise catre AM ( Autoritatea de 
Management) care le va evalua in conformitate cu  criteriile de 
selectie stabilite si pe baza evaluarii preliminare realizate de OI. 

 AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a 
proiectelor.  

 AM va semna un acord de implementare cu B. 
c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
4.3.3. Finantare prin Programul Operational 

Sectorial Mediu (POS Mediu) , care este 
unul din cele 7 programe operationale 
elaborate in cadrul obiectivului 
“Convergenta” al Uniunii Europene, 
pentru perioada de programare 2007–
2013 , Axa prioritara 1 , cod 05  

 
Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii conform 
POS Mediu , Axa prioritara 1 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele 

etape : 
a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine : 

 Analiza SWOT ; 
 Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , 
completarea matricei cadru logic; 
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 Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , 
prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se 
selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. 
In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc 
criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

o SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu 
,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau . 

o SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 
4/3, tel: 0233/234443 

o SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 
17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt . 

o SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787 
o SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. 

Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727 
o BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA 

NEAMT , tel:0233 213794 
o SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365 

 
 Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea 
activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului; 

 Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului; 
b) Etapa II : Fluxul documentelor 

 Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se poate 
realiza numai după aprobarea POS Mediu, ca urmare a integrării 
României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Beneficiarii 
proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de fezabilitate ale 
proiectelor considerate prioritare.  

 Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul 
Neamt ) al proiectului prezinta Agentiei Regionale pentru Protectia 
Mediului (in calitate de OI) un draft al proiectului. Aceasta este 
responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt 
apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va 
evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza 
evaluarii preliminare realizate de OI. 

 Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează de către un Comitet 
Tehnic constituit de MMGA. Comitetul Tehnic va recomanda apoi 
AM pentru POS Mediu aprobarea, revizuirea sau respingerea 
proiectelor, dupa caz. 

 AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a 
proiectelor.  

 30



 AM va semna un acord de implementare cu B. 
c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt 

conform ghidului de eligibilitate. 
 
 

4.4. Realizarea  unei retele de distributie a gazelor 
naturale la nivelul comunei ION CREANGA 

 
 
 
 

1. Obiectiv general 

Retea de alimentarea cu gaz in comuna ION CREANGA din judetul Neamt. 

 

2. Obiectiv specific 

Alimentarea cu gaz a satelor din comuna ION CREANGA judetul Neamt. 

  

3. Beneficiar direct 

Consiliul local al comunei ION CREANGA din judetul Neamt. 

 

4. Obiective de investitii realizabile: 

- Lucrari de racordare la reteaua de alimentare cu gaz.  

 

5. Unde va adresati? 

 DISTRIGAZ NORD Bacau , Str. Vadu bistritei nr. 40 , tel. 0234 / 512.634 
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4.4.1. SURSE  DE FINANTARE : 

 
 
Sursele de finantare pentru infrastructura de alimentare cu gaze naturale a 

comunei ION CREANGA din judetul Neamt  se pot identifica in cadrul unui 
parteneriat public-privat. 

Pentru realizarea acestui proiect de investitii sunt necesare a fi parcurse 
urmatoarele etape : 

a) Etapa I : Identificarea partenerului ( a firmei) cu care se va 
realiza investitia. In acest sens se mentioneaza citeva firme 
autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate 
legal : 

- EMGAZ CONSTRUCT SRL Bucuresti , B-dul Theodor 
Pallady nr.26 , tel. 021/3455551 ; 

- VICTORIA  GLOBAL Bucuresti , Sos. Berceni nr. 8E , tel. 
021/6292404 

- INSTAL PROIECT GAZ SRL Galati , str. Nicolae Balcescu 33 
, cod 800001  , tel. 0236 / 415830 

- TERRA GAZ INSTAL Piatra Neamt , str. Veseliei 5/24 , cod 
610149 , tel 0233 / 234665 

- ENERGOMONTAJ SA Galati , , Tiglina II , str. Brailei 136 , 
bl.B3/51 , cod 800379 , tel. 0236/495853 ; 

b) Etapa II : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.  
In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile 

legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul 
de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal : 

- IRIDEX GROUP CONSTRUCT SRL Bucuresti , sos. 
Stefanesti nr. 6-8 , tel. 021/2404041 

- SEMI PLAST Romania SA Suceava , str. Aurel Vlaicu nr. 62 , 
tel. 0230 / 525016 

- PROINSTALTERMOGAZ  Bucuresti , Sos Catelu nr. 180 sect. 
3 , tel 021/2561427 

- SC FILIP INTERNATIONAL Bucuresti , str. Cpt. Eremia 
Popescu, nr.21, sector  , tel 021/3344055 

c) Etapa III : Se completeaza dosarul investitiei cu aprobarile si 
acordurile necesare. 
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d) Etapele finale de  Implementare (cu fonduri in parteneriat public-
privat) si  de Evaluare a proiectului sunt conform reglementarilor 
legale in vigoare. 

 
 

4.5. Alte aspecte legate de infrastructura 
comunei ION CREANGA din judetul Neamt 
 

 Strategia referitoare la Regularizari cursuri de apa ;Implementarea 
unui sistem de management al deseurilor la nivelul teritoriului 
comunei; Executia unor perimetre de siguranta sanitara in jurul 
cimitirelor existente in comuna ; Executia unor retele pentru 
asigurarea centralizata a agentului termic ,  se trateaza in sectiunea 
MEDIU. 

 Strategiile referitoare la „ Implementarea pe teritoriul comunei a unui 
sistem de iluminare publica  , Acoperirea totala a teritoriului comunei  
de telefonia mobila  , fac obiectul unor parteneriate publice-private. Se 
pot obtine fonduri nerambursabile pentru initierea unor astfel de 
parteneriate conform PNDR 2007-2013 Axa prioritara 4 – LEADER. 
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INFRASTRUCTURA   Comunei  ION CREANGA  din judetul NEAMT


1. Generalitati referitoare la  infrastructura de circulatie si transport , retele energetice , retele de telecomunicatii , existente in comuna           ION CREANGA  la data de 01.03.2007

1.1. Componenta comunei ION  CREANGA :


· Ion Creanga – resedinta comunei 


· Averesti 


· Stejaru 


· Recea 


· Izvoru 


· Muncelu


1.2. Echiparea teritoriului : 


· Suprafata totala : 7491 ha  .


· Locuinte – total : 2245 


· Locuinte proprietate privata : 2241


· Locuinte proprietate publica : 4


· Suprafata locuibila – total – 73.543 mp


· Suprafata locuibila proprietate privata : 73.390 mp


· Suprafata locuibila proprietate publica : 153 mp


1.3. Reteaua de drumuri : 




· Drumul DJ207C , asfaltat , care traverseaza comuna ION CREANGA  si care face legatura intre E85 (comuna Horia din judetul Neamt) si comuna Valea Ursului;


· Drumul judetean DJ207D , asfaltat , care traverseaza comuna ION CREANGA si care face legatura intre comuna Sagna si comuna Icusesti;


· Drumul comunal DC79 , cu imbracaminte din balast si macadam pamant ,  care face legatura intre satele Izvoru si Averesti , sate componente ale comunei ION CREANGA.


· Drumurile ce fac parte din reteaua stradala din intravilan sunt din pamant tasat , greu practicabile in anotimpurile umede.

· Rigolele pentru scurgerea apelor pluviale nu sunt intretinute corespunzator.

· Lipsesc trotuarele pietonale in lungul drumurilor principale.

· Podetele pentru traversarea paraurilor sunt insuficiente.

1.4.  Circulatia rutiera in comuna ION CREANGA

Raportat la elementele drumurilor satesti ( reteaua stradala din intravilanul comunei ION CREANGA), exista urmatoarele disfunctionalitati:

· reteaua stradala din intravilanul comunei nu este realizata potrivit normelor tehnice si are gabarite necorespunzatoare  , cu capacitate de circulatie depasita;

· intersectiile din intravilanul comunei sunt amenajate corespunzator normelor tehnice;

· drumurile din extravilanul comunei ION CREANGA care asigura accesul la fermele vegetale , fermele pomicole sau la fermele zootehnice sunt din pamant tasat , greu practicabile in anotimpurile umede.


1.5. Relatii in teritoriu


Orase apropiate de centrul administrativ al comunei ION  CREANGA :


· Roman – 10 km


· Piatra Neamt – 55 km


Comune apropiate de centrul administrativ al comunei ION  CREANGA :


· Nord – comuna Sagna


· Sud – comuna Icusesti , Valea Ursului 


· Est – comuna Bozieni , Poienari


· Vest – comuna Horia 


1.6. Incadrarea comunei ION CREANGA  in regiunea Nord-Est

· Comuna ION CREANGA are acces direct la DJ207C , asfaltat , care traverseaza comuna pe directia V-S  si care face legatura cu drumul European E85 la intrarea in oresul Roman asigurand legaturi rutiere atat pentru calatori cat si pentru marfuri.


· Aeroporturile din regiunea N-E ( Bacau , Iasi , Suceava)  asigura legatura pentru cursele interne si internationale de pasageri si pentru aviatia utilitara.

1.7. Retele de alimentare cu energie electrica: 


· Alimentarea cu energie electrica a comunei ION CREANGA este asigurata in totalitate .


· Consumatorii din comuna sunt alimentati cu energie electrica prin linii electrice de distributie de 0,4 kV , aplasate pe stalpi de beton si care preiau energia electrica din posturi de transformare de 20kV.


1.8. Reteua de telefonie : 


· Comuna ION CREANGA este traversata de cablu cablu telefonic cu fibra optica. 

· Reteua telefonica din comuna , respecta traseul drumurilor si a strazilor din intravilanul comunei , firele fiind amplasate pe stalpi din lemn.


· In comuna sunt un numar de 380 abonati la serviciile oferte de telefonia prin cablu.

1.9. Reteaua de posta si telecomunicatii :


· In comuna ION CREANGA exista un oficiu postal si trei agentii , cu un diriginte PTTR si patru postasi .

1.10. Reteaua de alimentare cu gaze naturale :


· Comuna ION CREANGA nu dispune de o retea de alimentare cu gaze naturale. Executia retelei de alimentare cu gaze naturale reprezinta una din prioritatile Consiliului Local ION CREANGA .


1.11. Reteaua de apa alimentare cu apa potabila:

· In comuna ION CREANGA nu exista o retea de  distributie centralizata a apei potabile pe intreg teritoriul comunei.

1.12. Reteaua de canalizare si statia de epurare: 

· Comuna ION CREANGA nu dispune de o retea de canalizare si o statie de epurare a apelor uzate , obiective de investitii care reprezinta una din prioritatile Consiliului Local al comunei ION CREANGA.

1.13. Reteaua cursurilor de apa care strabat comuna: 

· Cursurile apelor care strabat comuna in special paraul Tiganca nu sunt regularizate si prezinta risc de inundabilitate.

· Poduri insuficiente pentru traversarea cursurilor de apa care strabat comuna

1.14. Gospodarire comunala: 

· In comuna ION CREANGA nu este implementat un sistem pentru managementul deseurilor . Implementarea unui sistem pentru managementul deseurilor reprezinta una din prioritatile Consiliului Local ION CREANGA .


· Cimitirele de pe raza comunei ION CREANGA nu au asigurate zone de protectie sanitara.


1.15. Reteaua de alimentare cu caldura si apa menajera calda:

· Cladirile din comuna ION CREANGA sunt incalzite in mod separat cu combustibili solizi 




2. Analiza SWOT

		INFRASTRUCTURA ( infrastructura de circulatie si transport , retele energetice , retele de telecomunicatii  )



		PUNCTE TARI

		PUNCTE SLABE






		· Existenta  drumurilor judetiene DJ 207 D si DJ 207 C care traverseaza comuna ION CREANGA  si care fac legatura cu orasele Roman , Bacau  ( E85) si  orasul Piatra Neamt , resedinta de judet;


· Existenta  drumului comunal DC79 , care  care face legatura intre DJ 207C si stele Isvoru si Averesti .;


· Existenta  drumurilor si strazilor in intravilanul comunei ION CREANGA;

· Alimentarea cu energie electrica a comunei ION CREANGA este asigurata in totalitate .


· Comuna ION CREANGA  este traversata de cablu cablu telefonic cu fibra optica .

· Aria larga de acoperire a teritoriului comunei oferita de telefonia mobila;

· Rata ridicata a numărului de abonaţi la serviciul de telefonie fixă  , respetiv 380 ;

· Existenta pe teritoriul comunei ION CREANGA a 4 agentii PTTR cu un diriginte si 4 postasi angajati permanent .



		· Podul peste raul Siret pe DJ 207C necesita reparatii urgente pentru exploatare in conditii sigure .


· La intrarea in satul Recea imbracamintea asfaltica a drumului DJ207D este degradata din cauza alunecarilor de teren .


· Nu sunt intretinute rigolele pentru scurgerea apelor pluviale 


· Lipsesc trotuarele pentru circulatia pietonala in lungul drumurilor principale.


· Podetele pentru traversarea cursurilor de apa care strabat comuna sunt insuficiente , iar cele existente sunt intr-o stare avansata de degradare.


· Drumurile si strazile din intravilanul comunei sunt partial balastate , o parte sunt realizate din pamant batut , degradat , greu practicabile in anotimpurile umede.

· Inexistenta unei retele de distributie a apei potabile pe tot teritoriul comunei;

· Inexistenta unui sistem de canalizare pentru teritoriul comunei;

· Inexistenta unei statii de epurare a apelor uzate pe teritoriul comunei;

· Inexistenta unei retele de distributie a gazelor naturale pe teritoriul comunei;

· Locuintele particulare sunt realizate din materiale cu durabilitate scazuta

· Cursurile apelor care strabat comuna nu sunt regularizate si prezinta risc de inundabilitate

· Incalzirea locuintelor particulare se efectueaza cu combustibili solizi arsi in sobe


· Cimitirele din comuna nu au zona cu perimetru de protectie sanitara. 

· In comuna ION CREANGA nu funcţionează   firme  de transport care   pentru persoane care asigura legatura cu orasul Roman ;





		OPORTUNITATI

		RISCURI






		· Dezvoltarea concurenţei în telecomunicaţii prin extinderea ariei de oferire a serviciilor de cablu  TV si televiziuni  digitale , telefonie fixa  din partea unor companii cu filiale in orasul Roman (UPC ; Digit TV ;Romtelecom ; Dolce , Boom  .) 


· Extinderea gamei de activităţi curier pentru ţară şi străinătate – post mesager, prioripost, ultrapost, express mail service, postfax, case de expediţii;


· Introducerea fibrei optice pe liniile de 110 V, va permite folosirea lor şi pentru telecomunicaţii. 

· Modernizarea staţiilor, releelor şi transformatoarelor de curent electric  (ABB Siemens),pentru a se situa la acelaşi nivel tehnologic cu cele din UE;

· Extinderea pe tot teritoriul comunei a  sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila , canalizare si statie de epurarea a apelor uzate;

· Executia la nivelul comunei a unei retele de distributie a gazelor naturale;

· Constructia in cadrul programului OG7/2006 a “Podetelor de acces in comuna ION CREANGA , judetul Neamt

· Refacerea retelei stradale si a drumurilor din intravilan si din extravilan conform standardelor europene.


· Extindetea zonei de locuit prin marirea perimetrului construibil.

· Asiguratea alimentarii cu caldura in solutii moderne cu randamente termice maxime.

		· Puterea de cumparare scazuta a populatiei pentru serviciile de telefonie , apa-canal , energie electrica , gaze naturale , televiziune prin cablu ;

· Locuintele particulare sunt din materiale cu durabilitate scazuta si astfel sunt expuse la riscuri in cazul unor calamitati


· Insuficienta colaborare între Consiliul Local al comunei ION CREANGA si Consiliul judetian Neamt  pentru promovarea unor mari proiecte de interes regional;


· Cadru legislativ care mentine monopolul de stat pentru furnizarea anumitor tipuri de servicii din infrastructura de utilitati.








3. IDENTIFICAREA  PROBLEMELOR  STRATEGICE  IN DOMENIUL  „INFRASTRUCTURA”

3.1. Pe baza analizei SWOT au fost identificate urmatoarele probleme strategice:


A.  Probleme referitoare la reteaua de drumuri existente in comuna          ION CREANGA  din judetul Neamt:


· La intrarea in satul Recea imbracamintea asfaltica a drumului DJ207D este degradata din cauza alunecarilor de teren .


· Nu sunt intretinute rigolele pentru scurgerea apelor pluviale 


· Lipsesc trotuarele pentru circulatia pietonala in lungul drumurilor principale.


· Drumurile ce fac parte din reteaua stradala din intravilan sunt din pamant tasat , greu practicabile in anotimpurile umede.


· Drumurile din extravilanul comunei ION CREANGA care asigura accesul la fermele vegetale , fermele pomicole sau la fermele zootehnice sunt din pamant tasat , greu practicabile in anotimpurile umede.

B.  Probleme referitoare la reteaua de distributie a apei potabile :


· Inexistenta unei retele de distributie a apei potabile pe tot teritoriul comunei;

C.  Probleme referitoare la reteaua de canalizare si statia de epurare:

· Inexistenta unui sistem de canalizare si a unei statii de epurare a apelor uzate pentru teritoriul comunei;

D.  Probleme referitoare la reteaua de distributie a gazelor naturale :

· Inexistenta unei retele de distributie a gazelor naturale pe teritoriul comunei;

E.  Probleme referitoare la cursurile de apa care strabat comuna:

· Podul peste raul Siret pe DJ 207C necesita reparatii urgente pentru exploatare in conditii sigure .


· Poduri insuficiente pentru traversarea cursurilor de apa care strabat comuna

· Cursurile apelor in special paraul Tiganca care strabat comuna nu sunt regularizate si prezinta risc de inundabilitate.


F.   Probleme referitoare la gospodarire comunala: 


· In comuna ION CREANGA nu este implementat un sistem pentru managementul deseurilor . 


· Cimitirele de pe raza comunei ION CREANGA nu au asigurate zone de protectie sanitara.


G.  Probleme referitoare la reteaua de alimentare cu caldura si apa menajera calda:


· In comuna ION CREANGA nu sunt sisteme centralizate pentru distributia agentului termic la nivel de comuna.

3.2. In urma identificarii problemelor strategice, s-au formulat si se propun urmatoarele strategii care sa raspunda la aceste probleme:


· Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri existente in comuna ION CREANGA  din judetul Neamt:


· Modernizarea DJ207D la km 12 ( intrarea in comuna ) pina la intersectia cu DJ207C ,  refacerea traseului DJ207D cu DJ207C si refacerea traseului DJ207D la intrarea in satul Recea. 

· Balastarea intr-o prima faza si asfaltarea in a doua faza a  drumurilor ce fac parte din reteaua stradala din intravilanul comunei.


· Balastarea drumurilor din extravilanul comunei ION CREANGA care asigura accesul la fermele vegetale , fermele pomicole sau la fermele zootehnice.

· Amenajarea in zone centrala a localitatilor componente ala comunei a spatiilor de parcare auto si a spatiilor destinate transportului rutier in comun.

· Amenajarea si intretinerea rigolelor de scurgere a apelor provenite din ploi si zapezi.

· Amenajarea de trotuare pentru circulatia pietonala

· Se vor deschide noi artere de strazi in terenurile nou introduse in intravilanul comunei

· Implementarea unei  retelei  de distributie centralizata a apei potabilepe intreg teritoriul comunei ;

· Executia unei retele centralizate  de canalizare si a unei  statii de epurarepentru intreg teritoriul comunei;

· Executia unei retele de distributie centralizata a gazelor naturale;

· Regularizari cursuri de apa:

· Constructia unui numar suficient de poduri  pentru traversarea cursurilor de apa care strabat comuna

· Regularizarea  apelor ( in special paraul Tiganca ) care strabat comuna pentru evitarea riscului de  inundabilitate.


· Corectarea curgerii torentilor in zona „Humarie” pentru stoparea alunecarilor de teren. 

· Implementarea unui sistem de management al deseurilor la nivelul teritoriului comunei


· Executia unor perimeter de siguranta sanitara in jurul cimitirelor existente in comuna


· Executia unor retele pentru asigurarea centralizata a agentului termic


4.  IDENTIFICAREA  SURSELOR  DE  FINANTARE  PENTRU    INFRASTRUCTURA  COMUNEI         ION CREANGA

4.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri existente in comuna                       ION CREANGA din judetul Neamt

Se indica 4 surse de finantare ( a ; b; c ; d)


4.1. a . SURSE  DE FINANTARE :

1. Obiectiv general


Pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local din comuna ION  CREANGA judetul Neamt.


2. Obiective specifice:


- viabilizarea unor trasee de drumuri comunale de pamant clasate (drumuri comunale si satesti);


- construirea de poduri noi corelate cu lucrarile de pietruire de pe tronsoanele de drumuri comunale de pamant.


- pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea unor strazi principale din interiorul comunei ION CREANGA din judetul Neamt.


3. Beneficiar direct : Consiliul local al comunei ION CREANGA din judetul Neamt

4. Obiectivele de investitii:


- viabilizari ale unor trasee de drumuri comunale si satesti din comuna     ION CREANGA , judetul Neamt.


- proiecte pilot pentru solutii tehnologice noi.


5. Unde va adresati?


Consiliul judetean Neamt.


4.1.b. Sursele de finantare nerambursabile , pentru infrastructura de drumuri  din  comuna ION CREANGA din judetul Neamt ,  se pot identifica in urmatoarele componente active : 


· HG 577/1997 


· HG 1256/2005


Pentru realizarea acestui proiect de investitii sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate. 


In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


b) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in conformitate cu normele de aplicare a HG 577/1997 si HG 1256/2005


c) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare la Consiliul judetian Neamt


d) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt in conformitate cu normele de aplicare a HG 577/1997 si HG 1256/2005


4.1.c. SURSE  DE FINANTARE :


1. Obiectiv general


Atenuarea saraciei prin masuri si investitii pentru imbunatatirea conditiilor de viata in comunitatile rurale sarace si in cadrul grupurilor dezavantajate si pentru cresterea capacitatii locale de organizare si intrajutorare.


2. Obiective specifice:


- Realizarea realizarea subproiectelor de catre primitori in urmatoarele domenii : dezvoltarea si reabilitarea micii infrastructuri rurale : pietruiri de drumuri , poduri , podete.

3. Beneficiar direct : Consiliul local al comunei ION CREANGA din judetul Neamt


4. Obiectivele de investitii:


- investitii realizate in drumuri comunale si satesti din comuna                 ION CREANGA , judetul Neamt.


5. Valoarea unui proiect :


- max 75.000 USD – mica infrastructura


6. Unde va adresati?


Fondul Roman de Dezvoltare Sociala ( FRDS)

Sursele de finantare nerambursabile, pentru infrastructura de drumuri  din  comuna ION CREANGA  din judetul Neamt ,  se pot identifica in urmatoarele componente active :


· FRDS 


Generalitati


Fondurile sociale finanteaza proiecte derulate la nivelul comunitatilor, acordand in mod direct fonduri care sunt gestionate local de membrii acestora (persoane sarace si vulnerabile). In ultimul deceniu, Banca Mondiala a finantat 108 fonduri sociale din 57 de tari din America Latina, Orientul Mijlociu, Africa de Nord. Fondurile sociale s-au dovedit un instrument deosebit de util in rezolvarea problemelor comunitatilor si in angajarea unui important numar de parteneri: sectorul public, sectorul privat, organizatiile neguvernamentale, precum si comunitatile in sine.

Prin intermediul fondurilor sociale, membrii comunitatilor sarace au posibilitatea de a se implica activ in dezvoltarea comunitatilor din care fac parte. Finantarea si asistenta tehnica acordata de fondurile sociale ofera comunitatilor posibilitatea de a-si identifica prioritatile, angaja contractori pentru realizarea lucrarilor si administra fondurile primite in cadrul proiectelor, urmand ca la incheierea lucrarilor sa asigure intretinerea obiectivelor realizate.


Fondurile sociale evalueaza, finanteaza si monitorizeaza derularea proiectelor. In toate fazele identificarii si implementarii proiectelor, personalul fondurilor sociale ofera asistenta tehnica necesara.


Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS)


Viziunea FRDS: Sa ramana in continuare cea mai eficienta institutie de interes public in ceea ce priveste combaterea saraciei si dezvoltarea capitalului social prin finantarea de proiecte la nivel local.

Misiunea FRDS: Sprijinirea dezvoltarii durabile a comunitatilor sarace si a grupurilor marginalizate din Romania, prin finantarea de proiecte care au la baza cererile formulate de grupuri comunitare, care se organizeaza in acest scop, sau de organizatii intermediare. Fondurile sunt acordate direct grupurilor de beneficiari.


Obiectivul strategic al FRDS: realizarea unei schimbari de mentalitate pe multiple planuri (individual si institutional, local si national) prin demonstrarea faptului ca acolo unde exista vointa in rezolvarea unei probleme, exista si solutii in acest sens.

Principalele probleme vizate de FRDS: saracia, marginalizarea sociala si capacitatea institutionala redusa la nivel local.


FRDS finanteaza proiecte de mica infrastructura, activitati generatoare de venit, servicii sociale comunitare, proiecte inovative si proiecte integrate menite sa dezvolte in randul beneficiarilor sentimentul de coeziune sociala prin sesizarea importantei unui obiectiv care depaseste interesul propriu.Dincolo de acest aspect, menirea acestor proiecte este de a arata oamenilor cum pot forma o echipa functionala. 
Odata trezit acest "spirit de echipa", este de asteptat ca el sa functioneze cu succes si in proiecte viitoare de dezvoltare locala si regionala.

Participarea comunitara reprezinta unul dintre principiile promovate de FRDS in finantarea de proiecte, implicarea membrilor comunitatii reprezentand o garantie a durabilitatii acestora. Avand in vedere faptul ca o caracteristica a comunitatilor sarace este tocmai capacitatea redusa de organizare, FRDS sprijina aceste comunitati in identificarea si ierarhizarea problemelor existente la nivelul comunitatii pentru a elabora, depune si realiza proiecte de interes comunitar.  In decursul a 22 de runde de competitie, FRDS a primit 3740 cereri de finantare.

In urma analizei, au fost finantate 1085 de proiecte, dupa cum urmeaza: 
               -    734 proiecte de mica infrastructura


· 194 proiecte de activitati generatoare de venit


· 141 proiecte de servicii sociale comunitare


· 16 proiecte de continuare


· Au fost alocate 53 milioane USD


· Peste 30% din comunitati au depus noi proiecte pentru alte programe


· 800 parteneriate stabilite de comunitati rurale sarace si organizatii neguvernamentale cu autoritati locale


· 30% din proiectele aprobate au ca beneficiari persoane apartinand minoritatilor entice




RESURSE  FINANCIARE  ALE  FRDS


FRDS a beneficiat, într-o prima faza a Proiectului de dezvoltare sociala, de un împrumut de 10 milioane USD de la BIRD, precum si de împrumutul de la BDCE, de asemenea în valoare de 10 milioane USD. 
Un nou împrumut de la BIRD (în valoare de 20 millioane USD) se deruleaza în faza a doua a Proiectului, aflata în prezent în curs de desfasurare. Tot în faza a doua a Proiectului, FRDS deruleaza fondurile primite în cadrul Programului de Dezvoltare Rurala finantat de BIRD (peste 2 milioane USD). Începând cu 2004, FRDS implementeaza "Schema de dezvoltare sociala pentru comunitatile miniere" (SDSCM), în cadrul partii B "Atenuarea impactului social" a Programului "Inchiderea Minelor si Atenuarea Impactului Social", având ca scop atenuarea impactului social în zonele afectate de reformele economice din sectorul minier si contributia, prin implicarea directa a beneficiarilor, la crearea premizelor si conditiilor de dezvoltarea socio-economica a localitatilor afectate. Suma totala ce urmeaza a fi alocata proiectelor în cadrul SDSCM în aceasta faza este de 6,2 milioane dolari SUA. 


Baza legala de functionare a FRDS


· Monitorul Oficial al Romaniei partea I, no.88/31 ianuarie, 2004 a publicat Ordonanta de Guvern no.28 care se refera la modificarile Legii No.129/1998 cu privire la infiintarea, organizarea si modul de operare a Fondului Roman de Dezvoltare Sociala. 

· FRDS a fost infiintat prin Legea nr.129/1998 ca organism de interes public, apolitic, autonom din punct de vedere administrativ, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Guvernului.

· Ordonanta nr.120/2000 si Legea nr.628/2001 si republicata in Monitorul Oficial nr. 751/2002. 

Sucursale ale FRDS 


· Sucursala FRDS, cu sediul in Iasi, in cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi - Facultatea de Constructii si Arhitectura, din B-dul Prof. Dr. Dimitrie Mangeron nr. 43

Set de proceduri  ale FRDS 


 (1) impulsionarea membilor comunitatilor rurale sarace in a se asocia, in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta la nivel local. In mod concret, acestora li se cere sa infiinteze organizatii comunitare cu statut egal, care sa coordoneze demersurile de initiere si implementare a proiectului FRDS;

(2) fundamentarea actiunilor comune pe baza nevoilor exprimate de toti membrii comunitatii. In acest sens, comunitatile sau organizatiile ce solicita granturi FRDS trebuie sa deruleze anterior un proces de autoevaluare a nevoilor si de stabilire a prioritatilor comunitatii; 


(3) asigurarea unei largi participari comunitare, prin implicarea in activitatile comune/ proiect a tuturor grupurilor minoritare dintr-o comunitate. Fondul incurajeaza membrii grupurilor de initiativa sa faca demersurile necesare pentru a asigura implicarea membrilor grupurilor expuse marginalizarii in procesul de luare a deciziilor, dar si in activitatile propriu-zise de implementare, pe tot parcursul pregatirii si punerii in practica a proiectului;


(4) intarirea sentimentului de "proprietate" a comunitatii asupra obiectivului realizat in urma activitatilor comune derulate de membrii comunitatii. In acest sens, Fondul impune asigurarea unei contributii obligatorii a beneficiarilor la eforturile de implementare a proiectului, in munca, materiale sau bani;


(5) dezvoltarea unor relatii de parteneriat durabil la nivel local, intre comunitate si organizatiile ce activeaza pe plan local. In mod concret, Fondul promoveaza asocierea initiatorilor unui proiect FRDS cu (alte) institutii publice sau private de pe plan local, prin initierea de parteneriate locale (cu autoritati, ONG-uri, companii private etc.), pentru asigurarea unei sustenabilitati crescute proiectului FRDS; 


(6) dobandirea de catre membrii comunitatilor rurale a unor abilitati practice, care sa ii ajute atat in demersurile ulterioare de dezvoltare individuala, cat mai ales in atragerea de noi investitii la nivel local. In acest sens, Fondul aloca banii direct comunitatilor, granturile fiind gestionate, cu respectarea procedurilor FRDS, de catre membrii grupului comunitar, prin forte proprii.


Facilitarea  comunitara  a FRDS


- In organizarea unui mecanism care sa asigure succesul abordarii sale, Fondul a pornit de la premisa ca cele mai sarace comunitati rurale se confrunta atat cu un nivel scazut de informare cat si cu o capacitate redusa de mobilizare si cooperare in vederea asigurarii bunastarii generale iar resursele si mecanismele aflate la indemana institutiilor publice nu reusesc intr-o masura suficienta sa raspunda nevoilor acestor categorii de beneficiari.


- Din aceasta perspectiva, Fondul a demarat un proces de facilitare a comunitatilor rurale sarace, a carui menire este sa creeze conditii pentru un acces crescut al acestor beneficiari la programe de dezvoltare, prin incurajarea si sprijinirea consolidarii unei culturi organizationale, participative si incluzive, initierea de parteneriate la nivel local, prin dezvoltarea unor abilitati practice, dar mai ales manageriale si de administrare a resurselor. 


- Interventia facilitatorilor FRDS se deruleaza pe parcursul a maxim 15 zile, distribuite pe durata a maxim 3 luni. 


- Demersul FRDS urmareste atat mobilizarea membrilor comunitatii pentru a demara un proiect FRDS, cat si incurajarea implicarii grupurilor marginale ale comunitatii (femei, tineri, saraci, minoritati etnice, persoane cu dizabilitati etc.) in toate demersurile de realizare a proiectului. Pe de alta parte, pentru a asigura o buna colaborare la nivel local, pe durata facilitarii se acorda o atentie crescuta moderarii relatiei dintre comunitate si autoritati, asigurandu-se astfel complementaritatea necesara implicarii autoritatilor in derularea proiectului initiat de comunitate.


- Dar Fondul apeleaza la facilitare nu doar in faza de pregatire a unui proiect comunitar, ci si pentru a asigura depasirea unor situatii de criza aparute pe perioada implementarii proiectului. Se recurge la "facilitarea de remediere" pentru a impulsiona participarea tuturor membrilor comunitatii la activitatile presupuse de realizarea proiectului, pentru asigurarea contributiei comunitare la parametrii angajati, pentru atenuarea eventualelor conflicte sau neintelegeri aparute intre membrii comunitatii sau intre acestia si autoritatile locale, constructori, furnizori etc.


Evaluarea in teren a proiectului si supervizarea implementarii lui


- Experienta de peste cinci ani a FRDS a aratat ca, in contextul unei interventii limitate ca timp si resurse umane implicate, efectele procesului de facilitare si ulterior al perioadei de derulare a proiectului asupra capitalului social sunt cu atat mai pozitive cu cat este asigurata "o baza de pornire", capitalul social al comunitatii fiind, la momentul demararii interventiei, la un nivel "suficient" pentru a asigura reusita unui demers participativ. 


- De aceea, la evaluarea in teren a cererii de finantare depuse la Fond, un loc important il ocupa analiza nivelului de capital social al comunitatii, a capacitatii acesteia de a-si insusi abordarea de tip participativ asumata de FRDS. 


- Momentul evaluarii de teren este insa si unul in care grupurile comunitare sunt consiliate in directia imbunatatirii parametrilor tehnici, financiari si sociali ai proiectului, astfel incat sansele de aprobare a proiectului sa creasca. 


- Cu acelasi prilej se asigura si completarea dosarul cererii de finantare cu eventualele documente lipsa.


- Ulterior, pentru a se asigura ca obiectivele propuse sunt atinse, Fondul supervizeaza procesul de implementare al proiectelor. Supervizarea implica, pe de o parte, verificarea periodica, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a stadiului si parametrilor in care se deruleaza proiectul, iar pe de alta parte, acordarea de asistenta comunitatii, in scopul imbunatatirii calitatii activitatilor depuse si cresterii capacitatii locale de organizare si cooperare. 


Instruirea beneficiarilor


- Sesiunile de instruire destinate beneficiarilor urmaresc atat familiarizarea membrilor Comitetelor de Conducere a Proiectului cu aspectele tehnice ale implementarii unui proiect FRDS (proceduri de achizitie, norme financiar-contabile etc.) cat mai ales dobandirea de catre acestia a unor abilitati de comunicare si coordonare necesare asigurarii unei bune informari a comunitatii pe toata perioada derularii proiectului, respectiv asigurarii participarii tuturor membrilor comunitatii la actiunile intreprinse pentru implementarea lui. 


Proiecte de mica infrastructura rurala

Cand se primeste prima transa din grantul aprobat?

• Prima transa a grantului aprobat se elibereaza dupa semnarea acordului de grant si participarea membrilor comitetului de conducere a proiectului la o prima sesiune de instruire care se desfasoara cu scopul initierii beneficiarilor in contabilitate primara, achizitii, proceduri financiare si managementul proiectelor (avand in vedere importantele sume de bani pe care acestia urmeaza sa le gestioneze prin proiecte).


• Dupa aprobarea finantarii proiectului, grupul productiv se transforma, la alegere, conform Legii nr.129/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, in societate agricola, cooperativa de consum sau asociatie ori fundatie. Fondul acorda grantul entitatii nou create, care in calitate de Agent de Executare va purta responsabilitatea realizarii proiectului si intretinerii acestuia dupa finalizare.


•   Cum se face raportarea cheltuirii sumelor din grant primite?


·  Cu ocazia vizitelor pe teren, supervizorul verifica stadiul fizic al derularii proiectului, modul de utilizare a fondurilor si respectarea procedurilor Fondului. 
 


4.1.d. SURSE  DE FINANTARE :


Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007–2013 , Axa 1 , Masura : Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii si Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătatirea moştenirii rurale


Continutul masurii “ Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii” este:   operaţiuni tehnice şi juridice privind comasarea terenurilor agricole, pentru investiţii in infrastructură în vederea asigurarii accesului nerestrictionat la exploatatiile agricole şi forestiere, precum şi pentru îmbunatatiri funciare, reţele de alimentare cu energie electrică, reţele de canalizare şi staţii de epurare şi pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor.


Continutul masurii ”Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale  este : construcţia  si   modernizarea  drumurilor comunale,   a   străzilor,   a drumurilor ce fac legătura cu unele zone de interes turistic; alimentarea cu apă, canalizare, staţii de epurare;



Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii conform PNDR 2007-20013 , Axa prioritara 1 sau Axa prioritara 3 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine :


· Analiza SWOT ;


· Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , completarea matricei cadru logic;

· Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


· Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului;


· Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului;


b) Etapa II : Fluxul documentelor

· Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se poate realiza numai după aprobarea PNDR, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare.

· Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul Neamt ) al proiectului prezinta la ADR Nord-Est (in calitate de OI) un draft al proiectului. Aceasta este responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza evaluarii preliminare realizate de OI.


· AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a proiectelor. 

· AM va semna un acord de implementare cu B.


c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.

4.2. Generalizarea sistemului de alimentare cu apa potabila la nivelul comunei ION CREANGA

SURSE  DE FINANTARE  NERAMBURSABILE:


Sursele de finantare nerambursabile pentru infrastructura de apa potabila se pot accesa pe 3 componente active principale :


4.2.1. Finantare de la Bugetul de Stat.


4.2.2. Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007–2013 , Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătatirea moştenirii rurale

4.2.3. Finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) , care este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul obiectivului “Convergenta” al Uniunii Europene, pentru perioada de programare 2007–2013, Axa prioritara 1 , cod 05 .


4.2.1. Finantare de la Bugetul de Stat


· OG 7/2006


Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii , conform OG 7/2006 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


b) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate. 


In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


c) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in conformitate cu ghidul de eligibilitate al OG 7/2006


d) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare la Cancelaria Primului Ministru


e) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.


4.2.2. Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007–2013 , Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătatirea moştenirii rurale


Continutul acestei masuri este : construcţia  si   modernizarea  drumurilor comunale,   a   străzilor,   a drumurilor ce fac legătura cu unele zone de interes turistic; alimentarea cu apă, canalizare, staţii de epurare;



Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii conform PNDR 2007-20013 , Axa prioritara 3 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine :


· Analiza SWOT ;


· Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , completarea matricei cadru logic;

· Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal : SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


· Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului;


· Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului;


b) Etapa II : Fluxul documentelor

· Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se poate realiza numai după aprobarea POS Mediu, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare.

· Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul Neamt ) al proiectului prezinta Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului (in calitate de OI) un draft al proiectului. Aceasta este responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza evaluarii preliminare realizate de OI.


· AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a proiectelor. 

· AM va semna un acord de implementare cu B.


c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.


4.2.3. Finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) , care este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul obiectivului “Convergenta” al Uniunii Europene, pentru perioada de programare 2007–2013 , Axa prioritara 1 , cod 05 


Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii conform POS Mediu , Axa prioritara 1 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine :


· Analiza SWOT ;


· Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , completarea matricei cadru logic;

· Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :                                                                   
                 SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


· Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului;


· Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului;


b) Etapa II : Fluxul documentelor

· Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se poate realiza numai după aprobarea POS Mediu, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare.

· Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul Neamt ) al proiectului prezinta Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului (in calitate de OI) un draft al proiectului. Aceasta este responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza evaluarii preliminare realizate de OI.


· Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează de către un Comitet Tehnic constituit de MMGA. Comitetul Tehnic va recomanda apoi AM pentru POS Mediu aprobarea, revizuirea sau respingerea proiectelor, dupa caz.


· AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a proiectelor. 

· AM va semna un acord de implementare cu B.


c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.


4.3. Realizarea unui sistem de canalizare si unei statii de epurare ape uzate la nivelul comunei          ION CREANGA

SURSE  DE FINANTARE  NERAMBURSABILE:


Sursele de finantare nerambursabile pentru infrastructura de canalizare si epurare ape uzate se pot accesa pe 3 componente active principale :


4.3.1. Finantare de la Bugetul de Stat.


4.3.2. Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007–2013 , Axa 1 , Masura : Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii si Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătatirea moştenirii rurale.


4.3.3. Finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) , care este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul obiectivului “Convergenta” al Uniunii Europene, pentru perioada de programare 2007–2013, Axa prioritara 1 , cod 05 .


4.3.1. Finantare de la Bugetul de Stat


· OG 7/2006


Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii , conform OG 7/2006 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate. 


In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


b) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in conformitate cu ghidul de eligibilitate al OG 7/2006


c) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare la Cancelaria Primului Ministru


d) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.


· OUG 196/2005


Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii , conform OUG 196/2005 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate. 


In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


b) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in conformitate cu ghidul de eligibilitate al OUG 196/2005 ;


c) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare la Administratia Fondului pentru Mediu ;


d) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.

4.3.2. Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007–2013 , Axa 1 , Masura : Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii si Axa prioritara 3 , Masura  : Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătatirea moştenirii rurale


Continutul masurii “ Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii” este:   operaţiuni tehnice şi juridice privind comasarea terenurilor agricole, pentru investiţii in infrastructură în vederea asigurarii accesului nerestrictionat la exploatatiile agricole şi forestiere, precum şi pentru îmbunatatiri funciare, reţele de alimentare cu energie electrică, reţele de canalizare şi staţii de epurare şi pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor.


Continutul masurii ”Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale  este : construcţia  si   modernizarea  drumurilor comunale,   a   străzilor,   a drumurilor ce fac legătura cu unele zone de interes turistic; alimentarea cu apă, canalizare, staţii de epurare;



Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii conform PNDR 2007-20013 , Axa prioritara 1 sau Axa prioritara 3 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine :


· Analiza SWOT ;


· Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , completarea matricei cadru logic;

· Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


· Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului;


· Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului;


b) Etapa II : Fluxul documentelor

· Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se poate realiza numai după aprobarea POR ,  ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare.

· Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul Neamt ) al proiectului prezinta Organismului Intermediar un draft al proiectului. Aceasta este responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza evaluarii preliminare realizate de OI.


· AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a proiectelor. 

· AM va semna un acord de implementare cu B.


c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.

4.3.3. Finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) , care este unul din cele 7 programe operationale elaborate in cadrul obiectivului “Convergenta” al Uniunii Europene, pentru perioada de programare 2007–2013 , Axa prioritara 1 , cod 05 


Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii conform POS Mediu , Axa prioritara 1 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :

a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine :


· Analiza SWOT ;


· Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei , completarea matricei cadru logic;


· Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate.In acesta faza , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· SC TOTALPROIECTEXE SRL Bacau , str. Mihai Viteazu ,nr.2 ,  Tel /fax: 0234/510699 , jud. Bacau .


· SC INTELPROIECT  SRL Piatra Neamt, B-dul Decebal , nr. 4/3, tel: 0233/234443


· SC EDIL PROIECT S.A.  Piatra Neamt, B-dul Republicii ,nr. 17 ,tel: 0233/213794; 0233/213292 , jud. Neamt .


· SC ALINEX – PIATRA NEAMT , tel: 0233218787


· SC SCORPION PRO ART SRL PIATRA NEAMT , str. Margaretelor , nr. 10, sc. B, etaj 3 , ap. 31 , tel : 0233230727


· BIROU DE ARHITECTURA „ IOAN BALAN „ PIATRA NEAMT , tel:0233 213794


· SC CSC SRL IASI , tel/fax : 0232/266365


· Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului;


· Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului;


b) Etapa II : Fluxul documentelor

· Anuntul oficial pentru colectarea propunerilor de proiecte se poate realiza numai după aprobarea POS Mediu, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Beneficiarii proiectelor pot însă începe pregătirea studiilor de fezabilitate ale proiectelor considerate prioritare. 

· Potentialul beneficiar ( in speta comuna Ion Creanga din judetul Neamt ) al proiectului prezinta Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului (in calitate de OI) un draft al proiectului. Aceasta este responsabila cu evaluarea preliminara a proiectelor. Proiectele sunt apoi transmise catre AM ( Autoritatea de Management) care le va evalua in conformitate cu  criteriile de selectie stabilite si pe baza evaluarii preliminare realizate de OI.


· Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează de către un Comitet Tehnic constituit de MMGA. Comitetul Tehnic va recomanda apoi AM pentru POS Mediu aprobarea, revizuirea sau respingerea proiectelor, dupa caz.


· AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a proiectelor. 

· AM va semna un acord de implementare cu B.


c) Etapele finale de  Implementare si de Evaluare a proiectului sunt conform ghidului de eligibilitate.


4.4. Realizarea  unei retele de distributie a gazelor naturale la nivelul comunei ION CREANGA

1. Obiectiv general


Retea de alimentarea cu gaz in comuna ION CREANGA din judetul Neamt.


2. Obiectiv specific


Alimentarea cu gaz a satelor din comuna ION CREANGA judetul Neamt.


3. Beneficiar direct


Consiliul local al comunei ION CREANGA din judetul Neamt.


4. Obiective de investitii realizabile:


- Lucrari de racordare la reteaua de alimentare cu gaz. 


5. Unde va adresati?


 DISTRIGAZ NORD Bacau , Str. Vadu bistritei nr. 40 , tel. 0234 / 512.634


4.4.1. SURSE  DE FINANTARE :


Sursele de finantare pentru infrastructura de alimentare cu gaze naturale a comunei ION CREANGA din judetul Neamt  se pot identifica in cadrul unui parteneriat public-privat.


Pentru realizarea acestui proiect de investitii sunt necesare a fi parcurse urmatoarele etape :


a) Etapa I : Identificarea partenerului ( a firmei) cu care se va realiza investitia. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· EMGAZ CONSTRUCT SRL Bucuresti , B-dul Theodor Pallady nr.26 , tel. 021/3455551 ;


· VICTORIA  GLOBAL Bucuresti , Sos. Berceni nr. 8E , tel. 021/6292404


· INSTAL PROIECT GAZ SRL Galati , str. Nicolae Balcescu 33 , cod 800001  , tel. 0236 / 415830


· TERRA GAZ INSTAL Piatra Neamt , str. Veseliei 5/24 , cod 610149 , tel 0233 / 234665


· ENERGOMONTAJ SA Galati , , Tiglina II , str. Brailei 136 , bl.B3/51 , cod 800379 , tel. 0236/495853 ;


b) Etapa II : Comandarea si elaborarea studiului de fezabilitate. 


In acesta etapa , prin achizitie publica , respectind reglementarile legale in vigoare , se selecteaza firma de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate. In acest sens se mentioneaza citeva firme autorizate care indeplinesc criteriile de eligibilitate reglementate legal :


· IRIDEX GROUP CONSTRUCT SRL Bucuresti , sos. Stefanesti nr. 6-8 , tel. 021/2404041


· SEMI PLAST Romania SA Suceava , str. Aurel Vlaicu nr. 62 , tel. 0230 / 525016


· PROINSTALTERMOGAZ  Bucuresti , Sos Catelu nr. 180 sect. 3 , tel 021/2561427


· SC FILIP INTERNATIONAL Bucuresti , str. Cpt. Eremia Popescu, nr.21, sector  , tel 021/3344055


c) Etapa III : Se completeaza dosarul investitiei cu aprobarile si acordurile necesare.


d) Etapele finale de  Implementare (cu fonduri in parteneriat public-privat) si  de Evaluare a proiectului sunt conform reglementarilor legale in vigoare.


4.5. Alte aspecte legate de infrastructura comunei ION CREANGA din judetul Neamt


· Strategia referitoare la Regularizari cursuri de apa ;Implementarea unui sistem de management al deseurilor la nivelul teritoriului comunei; Executia unor perimetre de siguranta sanitara in jurul cimitirelor existente in comuna ; Executia unor retele pentru asigurarea centralizata a agentului termic ,  se trateaza in sectiunea MEDIU.


· Strategiile referitoare la „ Implementarea pe teritoriul comunei a unui sistem de iluminare publica  , Acoperirea totala a teritoriului comunei  de telefonia mobila  , fac obiectul unor parteneriate publice-private. Se pot obtine fonduri nerambursabile pentru initierea unor astfel de parteneriate conform PNDR 2007-2013 Axa prioritara 4 – LEADER.

S.C. EDIM CONSULTING  SRL


Roman , str. Smirodava  46/5 ,  


J27/1310/2006 ; R19186770/2006  


Tel/fax: :0233 / 738038 , 
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