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Analiza domeniului “MEDIU” din comuna ION CREANGA
din judetul NEAMT
1. Generalitati
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 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 .
1.4. 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 .
1.5. 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.
1.6. Reteaua cursurilor de apa care strabat comuna:
• Cursurile apelor care strabat comuna nu sunt regularizate si prezinta risc de
inundabilitate.
• Poduri insuficiente pentru traversarea cursurilor de apa care strabat
comuna
1.7. Gospodarire comunala:
• In comuna ION CREANGA nu este implementat un sistem pentru
managementul deseurilor . Implementarea unui sistem pentru
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managementul deseurilor reprezinta una din prioritatile Consiliului Local
ION CREANGA .
• Cimitirele de pe raza comunei ION CREANGA nu au asigurate zone de
protectie sanitara.
1.8. 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 :
MEDIU
PUNCTE TARI
• Existenta unei importante suprafeţe forestiere;
• Existenta unor resurse pentru alimentare cu apa
potabila in sistem centralizat pentru toti locuitorii
comunei : front de captare situat pe terasa raului
Siret , format din 5 puturi cu un debit potential de
1,8 l/sec si o adancime de 15,00 m.
• Ape de suprafata de calitate superioara
• Utilizarea la scara redusa a pesticidelor si
ingrasamintelor;
• Existenta la nivelul judetului Neamt a tehnicii
performante de monitorizare a calitatii mediului;
• Poluare atmosferica scazuta datorita traficului
rutier scazut
• Existenta unui interes comunitar pentru
problemele legate de protectia mediului.
• Existenta unei structuri la nivelul comunei
pentru protectie civila , dezastre , etc.

PUNCTE SLABE
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Educaţie ecologică insuficientă şi
superficială a locuitorilor comunei
ION CREANGA;
Poluarea apelor de suprafata si
subterane ca urmare a inexistentei
unui management al deseurilor la
nivelul comunei precum si datorita
lipsei infrastructurii de canalizare si
epurare;
Inexistenta unui sistem centralizat
de alimentare cu apa potabila
pentru toti locuitorii comunei;
Starea necorespunzătoare a unor
drumurilor comunale si a strazilor
din intravilanul comunei;
Existenta unor zone cu risc de
inundabilitate : pe paraul Tiganca in
satul ION CREANGA ; pe raul Siret
in satul Recea.
Existenta unor zone cu riscul
alunecarilor de teren : In satele Recea
, Stejaru , Izvoru
Cursul de apa Tiganca nu este
regularizat.
Se impune executia unui dig de
aparare pe impotriva viiturilor raului
Siret pe o lungime de min 10km in
zona satului Recea.
Cimitirele din comuna nu au
asigurate zone de protectie sanitara
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•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

OPORTUNITATI
Existenta unor programe cu cofinantare
internationala orientate direct pentru protectia
mediului si a naturii (LIFE, ECOLINKS, REC);
Cresterea interesului autoritatilor locale in
promovarea de parteneriate in vederea protectiei
mediului;
Existenta unor colaborari in domeniul protectiei
mediului cu ministerele de profil din Olanda si
Danemarca;
Crearea la nivel national a Fondului de Mediu
pentru sustinerea si realizarea cu prioritate a
proiectelor cuprinse in Planul National de
Actiune pentru Protectia Mediului.
Existenta Planurilor Locale de Actiune pentru
Protectia Mediului.
Atragerea investitorilor care folosesc tehnologii
nepoluante;
Aplicarea principiului poluatorul plăteşte;
Existenţa în sistemul de învăţământ a
specializărilor în domeniul mediului, ecologiei,
turismului;
Dezvoltarea tehnologiei reciclării deşeurilor , in
specia a deseurilor provenite din prelucrarea
primara a lemnului;
In arealul comunei ION CREANGA sunt zone
pitoreşti, pentru turism şi agrement si pentru
aerul curat şi frumuseţile naturale;
Posibilitatea implementarii unui sistem de
management al deseurilor la nivelul comunei
ION CREANGA;
Posibilitatea accesarii fondurilor structurale si de
coeziune UE si a fondurilor bugetare pentru
protectia mediului;
Suport legislativ şi financiar guvernamental si
UE;

RISCURI
• Cresterea poluarii atmosferice in
conditiile modernizarii infrastructurii de
trasport si a cresterii traficului rutier;
• Existenta unor zone predispuse la
dezastre naturale (alunecari de
teren,inundatii);
• Insuficienta fondurilor destinate
protectiei mediului;
• Depozitarea necontrolata a deseurilor
pe teritoriul comunei;
• Despaduriri necontrolate cu
implicatii in generarea alunecarilor de
teren;
• Lipsa impermeabilizarii solulului
pentru protectia apelor subterane;
• Implementarea dificilă a
legislaţiei
datorită
situaţiei
economice de tranziţie;
• Lipsa unei stategii pentru
ameliorarea prin impaduriri a terenurilor
degradate in urma fenomenelor de
eroziune ;
• Cresterea activitatilor economice
generatoare de deseuri;

Implicarea autorităţilor locale în realizarea unor
proiecte: reţele de apă / canal; reabilitarea unor
drumuri, etc.
Transpunerea şi implementarea
Directivelor U.E. în legislaţia
naţională;
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3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR STRATEGICE pe domeniul
„ MEDIU ”
3.1. Pe baza analizei SWOT au fost identificate urmatoarele probleme
strategice:
• Educaţie ecologică insuficientă şi superficială a locuitorilor comunei ION
CREANGA;
• Poluarea apelor de suprafata si subterane ca urmare a inexistentei unui
management al deseurilor la nivelul comunei precum si datorita lipsei
infrastructurii de canalizare si epurare;
• Inexistenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa potabila pentru
toti locuitorii comunei;
• Starea necorespunzătoare a unor drumurilor comunale si a strazilor din
intravilanul comunei;
• Existenta unor zone cu risc de inundabilitate : pe paraul Tiganca in satul
ION CREANGA ; pe raul Siret in satul Recea.
• Existenta unor zone cu riscul alunecarilor de teren : In satele Recea ,
Stejaru , Izvoru
• Cursul de apa Tiganca nu este regularizat.
• Se impune executia unui dig de aparare pe impotriva viiturilor raului
Siret pe o lungime de min 10 km in zona satului Recea.
• Cimitirele din comuna nu au asigurate zone de protectie sanitara
3.2. In urma identificarii problemelor strategice, s-au formulat si se propun
urmatoarele strategii care sa raspunda la aceste probleme:
¾ Realizarea unui sistem centralizat de colectare selectiva si
tratare diferentiata a deseurilor la nivelul comunei;
¾ Implementarea unui program de educatie ecologica a
locuitorilor comunei;
¾ Implementarea sistemelor adecvate de management pentru
protectia naturii;
¾ Realizarea unui sistem de canalizare si statie de epurare ape
uzate;
¾ Implementarea unor proiecte pentru administrarea durabila a
padurilor;
¾ Implementarea unor proiecte pentru incurajarea fermierilor să
introduca sau sa continue metode de producţie agricolă
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compatibile cu protecţia şi îmbunătatirea mediului si a
peisajului rural.
¾ Implementarea unor proiecte pentru mentinerea starii favorabile
de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar.
¾ Implementarea unor proiecte pentru sprijinirea agriculturii
ecologice;
¾ Implementarea unor proiecte pentru protejarea solului prin
actiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizarii substantelor
chimice de sinteza si imbunatatirea continutului in substante
organice;
¾ Implementarea unor proiecte pentru protejarea resurselor de apa
prin limitarea scurgerii substantelor chimice de sinteza in
reteaua hidrografica si infiltrarea in apele subterane.
¾ Implementarea unor proiecte pentru conservarea biodiversitatii
pe terenuri agricole prin creearea de habitate si coridoare de
circulatie (benzi inierbate sua benzi balastate);
¾ Implementarea unor proiecte pentru extinderea suprafetei de
paduri prin impadurirea terenurilor agricole si ne-agricole (ca
prima impadurire) având în vedere protecţia mediului,
prevenirea dezastrelor naturale şi diminuarea efectului
schimbărilor climatice.;
¾ Implementarea unor proiecte pentru sprijinirea proprietarilor de
paduri in derularea investitiilor neproductive ce conduc la o
valoare ridicata a padurilor;
¾ Implementarea unor proiecte pentru executia unui sistem
centralizat de alimentare cu apa potabila pentru toti locuitorii
comunei .
¾ Implementarea unor proiecte pentru diguri de aparare impotriva
inundatiilor :
• pe paraul Tiganca in satul ION CREANGA ;
• pe raul Siret in zona satului RECEA
¾ Implementarea unor proiecte menite sa elimine in anumite zone
riscul alunecarilor de teren : in satul STEJARU zona la
„Humarie”
¾ Implementarea unor proiecte de corectare a curgerii torentilor
de pe versanti : in satul STEJARU zona la „Humarie”
¾ Implementarea unor proiecte pentru asigurarea cimitirelor din
comuna cu zone de protectie sanitara .
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4. IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANTARE
PENTRU PROTECTIA SI CONSERVAREA MEDIULUI

4.1. Realizarea unui sistem centralizat de colectare
selectiva si tratare diferentiata a deseurilor la
nivelul comunei.
SURSE DE FINANTARE NERAMBURSABILE:
Sursele de finantare nerambursabile pentru realizarea unui sistem
centralizat de colectare selectiva si tratare diferentiata a deseurilor se pot
accesa pe doua componente active principale :
4.1.1. Finantare de la Bugetul de Stat.
4.1.2. 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 2 , cod 05 .

4.1.1. Finantare de la Bugetul de Stat
¾ 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
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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
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.

¾ 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 ;
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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.

4.1.2. 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 2 , cod 05
Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii
conform POS Mediu , Axa prioritara 2 , sunt necesare a fi
parcurse urmatoarele etape :
a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine :
¾ Analiza SWOT ;
¾ Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei ,
completarea matricei cadru logic;
¾ 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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¾ Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea
activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului;
¾ Completarea cererii de finantare si bugetul proiectului;
b) Etapa II : Fluxul documentelor
¾ 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.
¾ 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.
¾ 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.
¾ AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a
proiectelor.
¾ 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. Implementarea unui program de educatie
ecologica a locuitorilor comunei.
SURSE DE FINANTARE NERAMBURSABILE:

¾ OUG 196/2005
Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivului de investitii ,
conform OUG 196/2005 , sunt necesare a fi parcurse urmatoarele
etape :

11

e) 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
f) Etapa II : Se completeaza dosarul cererii de finantare in
conformitate cu ghidul de eligibilitate al OUG 196/2005 ;
g) Etapa III : Se depune spre aprobare dosarul cererii de finantare
la Administratia Fondului pentru Mediu ;
h) Etapele finale de Implementare si de Evaluare a proiectului sunt
conform ghidului de eligibilitate.

4.3.

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia
naturii; Implementarea unor proiecte pentru administrarea durabila a
padurilor; Implementarea unor proiecte pentru incurajarea fermierilor să
introduca sau sa continue metode de producţie agricolă compatibile cu
protecţia şi îmbunătatirea mediului si a peisajului rural ; Implementarea unor
proiecte pentru mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor si
habitatelor de interes comunitar; Implementarea unor proiecte pentru
sprijinirea agriculturii ecologice; Implementarea unor proiecte pentru
protejarea solului prin actiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizarii
substantelor chimice de sinteza si imbunatatirea continutului in substante
organice; Implementarea unor proiecte pentru protejarea resurselor de apa
prin limitarea scurgerii substantelor chimice de sinteza in reteaua
hidrografica si infiltrarea in apele subterane; Implementarea unor proiecte
pentru conservarea biodiversitatii pe terenuri agricole prin creearea de
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habitate si coridoare de circulatie (benzi inierbate); Implementarea unor
proiecte pentru extinderea suprafetei de paduri prin impadurirea terenurilor
agricole si ne-agricole (ca prima impadurire) având în vedere protecţia
mediului, prevenirea dezastrelor naturale şi diminuarea efectului
schimbărilor climatice; Implementarea unor proiecte pentru sprijinirea
proprietarilor de paduri in derularea investitiilor neproductive ce conduc la o
valoare ridicata a padurilor;

SURSE DE FINANTARE NERAMBURSABILE:
4.3.1 Finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007–
2013 , Axa prioritara 2 , Masura : Imbunatatirea mediului si a
peisajului rural .

Pentru accesarea fondurilor necesare obiectivelor de investitii
conform PNDR 2007-20013 , sunt necesare a fi parcurse
urmatoarele etape :
a) Etapa I : Elaborarea dosarului de finantare care va contine :
¾ Analiza SWOT ;
¾ Arborele problemelor , arborele obiectivelor ; alegerea strategiei ,
completarea matricei cadru logic;
¾ 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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¾ Planificarea proiectului : durabilitatea , analiza de risc , planificarea
activitatilor , planificarea bugetului , planificarea managementului;
¾ 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.
¾ 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
¾ AM informeaza OI si B in ceea ce priveste selectia finala a
proiectelor.
¾ 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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