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Context 
 

Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană se urmărește 

alinierea politicilor de la nivel național cu politicile europene de 

dezvoltare durabilă în vederea reducerii discrepanțelor existente între 

țările membre. Astfel, Strategia Europa 2020 a fost elaborată cu 

scopul principal de a trasa liniile de creștere inteligentă prin inovare și 

cunoaștere, în același timp punându-se accentul pe utilizarea eficientă 

a resurselor naturale și a protejării mediului. 

 

De asemenea, strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene 

prevede creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă, a 

productivități și a coeziunii sociale, oferind generațiilor prezente și 

viitoare un cadru prielnic progresului din toate punctele de vedere.  

 

Astfel, principalele obiective asumate la nivel european și național 

vizează valorificarea capitalului uman existent, susținerea cercetării, 

creșterea nivelului de educație, combaterea sărăciei, în vederea 

realizării unei creșteri economice sustenabile.  

 

Situația generală a României este caracterizată de existența unor 

decalaje semnificative față de majoritatea statelor care fac parte din 

Uniunea Europeană. Cu toate că progresele realizate în ultimii ani au 

avut consecințe pozitive în ceea ce privește creșterea nivelului de trai, 

economia națională încă se bazează pe utilizarea excesivă a resurselor 

naturale care poate conduce la o deteriorare ireversibilă a capitalului 

natural.  

 

În contextul implementării strategiei de dezvoltare la nivelul Uniunii 

Europene, s-au pus bazele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare 

Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 în cadrul căreia s-au 

stabilit următoarele obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung: 

§ 2013: „încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale 

României ca stat membru al UE;  

§ 2020: atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene 

la principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

§ 2030: apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din 

acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile”. 

 

Astfel, având în vedere nevoia stringentă de dezvoltare a României și 

de aliniere la politicile europene, în perioada 2014 – 2020 este necesar 

ca România să realizeze o creștere semnificativă în ceea ce privește 
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produsul intern brut pe cap de locuitor și puterea de cumpărare 

standard, ceea ce va conduce la o dezvoltare economică pe termen 

mediu și lung, precum și la reducerea discrepanțelor economice și 

sociale. Cu toate acestea, pentru atingerea obiectivelor trasate este 

necesară o monitorizare atentă a procesului de integrare strategică.  

 

Dezvoltare rurală durabilă 

 

În domeniul dezvoltării durabile, principala problemă a României 

constă în alinierea zonelor rurale la tendința europeană de dezvoltare 

economică și creștere a calității vieții locuitorilor. Reducerea 

disparităților în cadrul zonelor rurale presupune menținerea unui 

echilibru între modernizarea vieții rurale, prin amenajarea infrastructurii 

de utilități și conservarea cadrului natural și a tradițiilor locale. Forța de 

muncă accesibilă din punct de vedere financiar, dezvoltarea sectorului 

agricol și potențialul agroturistic constituie aspecte ce pot contribui cu 

succes la dezvoltarea economico-socială de durată a unei comunei.  

 

Prin dezvoltarea economică a zonelor rurale se înțelege îmbunătățirea 

metodelor de realizare a activităților agricole, atragerea investițiilor, 

îmbunătățirea infrastructurii de bază, și crearea de oportunități de 

muncă atractive pentru locuitori cu scopul prevenirii migrării spre 

zonele urbane.  

 

În contextul promovării și implementării conceptului de dezvoltare 

durabilă în zonele rurale, demersul primăriei Comunei Săvinești de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014 – 

2020 reprezintă un pas important în stabilirea oportunităților de 

dezvoltare, acțiunilor viitoare ce urmează a fi întreprinse, posibilitatea 

de dezvoltare zonală fiind favorizată de existența finanțării europene 

nerambursabile. 
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Cadrul elaborării strategiei de 
dezvoltare 

                 Scopul strategiei 

 

În vederea accesării fondurilor europene acordate României în 

perioada 2014 – 2020 pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare și 

eliminare a disparităților existente la nivel regional, este necesară 

elaborarea unei strategii de dezvoltare locală în concordanță cu 

politicile publice trasate și agreate la nivelul Uniunii Europene. 

 

Astfel, strategia de dezvoltare a comunei Săvinești răspunde necesității 

comunității de creștere economică într-un mod sustenabil, de utilizare 

eficientă a resurselor naturale și umane și de coeziune socială prin 

stabilirea unor proiecte concrete ce au ca scop final îmbunătățirea 

calității vieții generațiilor prezente și viitoare.   

 

Punerea în valoare a elementelor distinctive ale zonei, descoperirea 

unor noi oportunități de dezvoltare la nivel local și evidențierea 

elementelor cu potențial inovativ, contribuie astfel la promovarea unei 

dezvoltări economice și sociale durabile, influențând într-un mod 

pozitiv coeziunea regională.  

Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei Săvinești pentru 

perioada 2014 – 2020 este de a trasa principalele direcții investiționale 

prin a căror implementare se vizează creșterea economică și socială a 

zonei și reducerea disparităților regionale. 

 

De asemenea, prezentul document a fost elaborat în vederea susținerii 

dezvoltării durabile a comunei Săvinești, definind prioritățile și măsurile 

care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite. În același timp, 

strategia de dezvoltare locală va oferi un veritabil suport administrației 

publice locale pentru atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile 

europene.
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Metodologia de elaborare a strategiei 
 

Maximizarea absorbției fondurilor europene se fundamentează pe 

stabilirea unei viziuni strategice unitare de dezvoltare și a planurilor 

de acțiuni ce urmează a fi  implementate în intervalul de timp 2014-

2020, contribuind semnificativ la dezvoltarea durabilă a comunității. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești a fost realizată în 

conformitate cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, Acordul de parteneriat 2014 

- 2020 dintre România și Uniunea Europeană și politicile Uniunii 

Europene, axându-se pe valorificarea potențialului economic, social și 

ecologic al zonei în vederea reducerii decalajelor față de celelalte țări 

membre ale Uniunii Europene.  

 

Prin urmare, strategia de dezvoltare se fundamentează pe analizarea 

și compararea datelor statistice existente la nivel național, regional și 

local, analiza și interpretarea rapoartelor și cercetărilor realizate la 

nivel local în vederea elaborării unui plan de acțiuni care să se plieze 

pe nevoile concrete ale comunității și care să ajute la soluționarea 

problemelor existente la nivelul comunității prin elaborarea unor 

soluții care se axează pe valorificarea resursele materiale și umane. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești a fost elaborată 

având la bază criteriile principale de calitate ce sunt utilizate în 

evaluarea documentelor strategice în cadrul Uniunii Europene: 

relevanța, eficiența, coerența, consecvența, pragmatismul, 

sustenabilitatea și aranjamentele de management și monitorizare.  
 

De asemenea, elaborarea strategiei de dezvoltare s-a realizat prin 

intermediul consultărilor și întâlnirilor de lucru, cu ajutorul angajaților 

din cadrul instituțiilor publice locale și contribuția departamentelor de 

specialitate subordonate Primăriei, cu sprijinul și ajutorul comunității. 

Totodată, interpretarea chestionarelor, studiilor și rapoartelor de 

cercetare realizate la nivel local, național și european a reprezentat un 

proces semnificativ care a contribuit la realizarea unei imagini concise 

a comunei în cadrul județului și a oportunităților de dezvoltare 

existente.  
 

Structural Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Săvinești prezintă 

patru capitole principale, după cum urmează: 

§ Evaluarea situației existente; 

§ Analiza SWOT; 

§ Planul strategic de dezvoltare; 

§ Implementarea și monitorizarea strategiei. 
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Evaluarea situației existente 

 

Capitolul constă în analiza situației actuale a comunei din punct de 

vedere al dezvoltării economice și sociale, având la bază interpretarea 

principalilor indicatori și evoluția acestora în timp, rezultați din 

interpretarea celor mai recente date statistice. Ca urmare a faptului că 

unii indicatorii semnificativi nu sunt disponibili pentru date recente, 

orizontul de timp analizat diferă de la un indicator la altul.  

 

Principalele puncte analizate au fost datele economice, demografice, 

infrastructura, mediul, resursele umane, cultura și tradițiile, sănătatea, 

educația, mediul și administrația publică locală.   

 

Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT are în vedere identificarea punctelor slabe, punctelor 

tari, ale amenințărilor, dar și ale oportunităților de dezvoltare ale 

comunei în ceea ce privește dezvoltarea economică, infrastructura, 

educația, cultura și sănătatea, resursele umane și piața muncii, 

dezvoltarea turismului și mediul. Formularea direcțiilor strategice de 

dezvoltare și a proiectelor de investiții relevante pentru comuna 

Săvinești s-a fundamentat pe elementele identificate în urma acestei 

analize.  

 

 

Planul strategic de dezvoltare  

 

În cadrul acestui capital s-au conturat viziunea și obiectivele strategice 

ale comunei Săvinești în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare a 

comunei pentru perioada 2014 – 2020. În vederea îndeplinirii 

obiectivelor strategice s-a pus accentul pe realizarea planului de 

acțiuni ce urmează a fi implementat, cum ar fi creșterea nivelului de 

trai al locuitorilor, protejarea mediului și dezvoltarea durabilă a 

comunei. 

 

Implementarea și monitorizarea strategiei 

 

Acest capitol reliefează condițiile, instrumentele și metodele prin 

intermediul cărora se vor implementa politicile și proiectele de 

dezvoltare trasate în cadrul Strategiei pentru a fi implementate in 

orizontul de timp 2014-2020.  
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EVALUAREA SITUAȚIEI EXISTENTE  
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Localizare și teritoriu  

 

Comuna Săvinești face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est și 

este situată în depresiunea Cracău-Bistrița, pe valea râului Bistrița, 

având în componență două sate, respectiv satul Săvinești și satul 

Dumbrava-Deal. 

 

Suprafața totală a comunei este de 2.827,9 ha, dintre care 1.023,4 ha 

reprezintă teren intravilan, iar 1.703,5 ha constituie teren agricol, 

aceasta situându-se pe ultimul loc în ceea ce privește fondul funciar 

și pe locul 12 în ceea ce privește numărul de locuitori de la nivelul 

județului Neamț. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Săvinești are următorii 

vecini: 

§ la nord și nord-est: comuna Girov; 

§ la nord și nord-vest: comuna Dumbrava Roșie; 

§ la sud și sud-vest: comuna Piatra Șoimului; 

§ la sus și sud-est: orașul Roznov. 

 

În ceea ce privește reperele fizico-geografice, comuna Săvinești este 

situată la o distanță de doar 11 km față de orașul de reședință a 

județului – Piatra Neamț și la 3 km de orașul Roznov, localizarea în 
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apropierea acestora constituind un avantaj strategic în ceea ce 

privește atragerea de potențiali investitori. 

 

Accesibilitate 

 

Accesul în comuna Săvinești se realizează în principal prin intermediul 

căilor rutiere, aceasta fiind amplasată într-un punct de convergență a 

drumurilor de interes național și județean. Astfel, principalele drumuri 

de la nivelul comunei sunt reprezentate de: 

§ drumul național DN 15 Piatra-Neamț – Bacău, care traversează 

comuna pe direcția NV - SE, paralel cu albia răului Bistrița; 

§ drumul județean DJ 157, care asigură accesul către Piatra-

Neamț și localitățile din apropiere; 

§ drumul județean DJ 156A: acesta asigură legătura cu DN 15C la 

Dobreni și DN15B la Târgu Neamț, facilitând astfel comunicarea 

cu nordul Moldovei și cu partea de vest a țării. 

 

Pe lângă transportul rutier, accesul se poate realiza folosind și 

transportul feroviar, având la dispoziție două trenuri regionale care 

fac legătura între Bacău și Bicaz. Astfel, pe teritoriul comunei există o 

singura stație CFR – halta Săvinești, amplasată în localitatea de 

reședință.  

 

 

În ceea ce privește transportul aerian, acesta este asigurat de 

aeroporturile din județele vecine, respectiv Bacău, Iași și Suceava, cel 

mai apropiat fiind Aeroportul Internațional George Enescu din Bacău, 

aflat la o distanță de aproximativ 54 km. De asemenea, comuna 

Săvinești se află la o distanță de circa 139 km față de Aeroportul 

Internațional din Iași și la o distanță de aproximativ 123 de km față de 

Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare. 
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Repere istorice și tradiții 
 

Referitor la numele comunei, se presupune că acesta provine de la 

numele unui locuitor și al urmașilor acestuia de pe meleagurilor unde 

este amplasată în prezent localitatea, și anume Savin. Însă, acest lucru 

nu este recunoscut în mod oficial de către istorici. Astfel, comuna a 

fost atestată documentar pentru prima oară la 6 ianuarie 1411 cu 

denumirea de Sobolești. Câțiva ani mai târziu, în anul 1428, aceasta 

apare cu denumirea de Sobolea, localitate aparținătoare Mănăstirii 

Bistrița.  

 

Cu toate că existența unei comunități pe teritoriul comunei încă din 

cele mai vechi timpuri este incontestabilă, numele actual al comunei 

a fost menționat pentru prima oară la 4 martie 1797.  

 

Evoluția vieții economice, sociale și demografice a comunei se 

fundamentează pe elementele culturale ale comunității, tradițiile și 

obiceiurile reprezentând o moștenire inestimabilă ce contribuie la 

păstrarea identității locale.  

 

Cu toate că modernizarea vieții rurale contribuie la reducerea 

discrepanțelor dintre mediul urban și mediul rural, aceasta generează 

și o pierdere a tradițiilor populare, fiind necesară realizarea unor 

eforturi de conservare a acestora, atât de către administrația publică 

locală, dar și de către locuitorii comunității.  

 

Astfel, în comuna Săvinești s-au adoptat numeroase măsuri care să 

contribuie la păstrarea moștenirii culturale, printre care: încurajarea 

derulării sărbătorilor de iarnă cu obiceiurile și tradițiile cu specific local 

(colindatul, Steaua de Crăciun, Plugușorul de Anul Nou, Capra, Jianul, 

Căluții și Ursul) și organizarea de evenimente cu ocazia sărbătorilor 

Pascale (spectacole, târguri, expoziții de icoane).  

 

Personalități marcante 

 

Una din personalitățile marcante născute în comuna Săvinești este 

Alexandru M. Vitzu. Născut în anul 1852 acesta a fost membru 

corespondent al Academiei Române și Membru al Societății de 

Biologie și Zoologie din Paris, fiind considerat drept fondator al Școlii 

române de fiziologie experimentală și inițiator al endocrinologiei în 

România.  
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Caracteristici climatice, vegetație și sol 
 

Regimul climato-meteorologic 

 

Din punct de vedere al climei, teritoriul comunei Săvinești este 

caracterizat de o climă temperat continentală, puternic influențată de 

masele de aer ce provin din partea de est, diferențiindu-se 3 

subdiviziuni, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 8,5 și 9 grade 

Celsius: 

§ microclimatul de luncă; 

§ microclimatul de terasă;  

§ microclimatul zonei industriale. 

 

Temperatura maximă absolută a fost înregistrată în anul 1952 și a 

ajuns la o valoare de 38,6 grade Celsius, iar temperatura minimă 

absolută înregistrată până în prezent a ajuns la – 28,6 grade Celsius.  

 

Valoarea medie a umidității aerului este în jur de 77%, cu variații între 

valoarea maximă care se înregistrează în luna noiembrie (cca. 82,5%) 

și minimul care este de circa 71,1% în luna aprilie.  

 

Precipitațiile atmosferice au media anuală de 650 mm/an, cu o 

perioadă de maxim pluviometric în lunile de vară, iunie-iulie, iar 

cantitatea minimă de precipitații se înregistrează în lunile decembrie, 

ianuarie și februarie. Cea mai mare cantitate de precipitații a căzut în 

anul 1952 – 1.165 mm, iar cea mai mică a fost de 234 mm și s-a 

înregistrat în anul 1935.  

 

Vânturile predomină pe tot parcursul anului din sectorul vestic, nord-

vestic și nordic, fiind caracterizate de viteze între 4,5 – 5,5 m/s. În 

anotimpul de primăvară se produc vânturi de tip foehn. Vara, circulația 

atmosferică este influențată de anticiclonul Azorelor care aduce mase 

umede și răcoroase, iar iarna de anticiclonul Siberian care aduce mase 

de aer rece și uscat.  

 

Fenomele meteorologice care se produc cel mai frecvent pe teritoriul 

comunei Săvinești sunt ceața, bruma, chiciura, poleiul și grindina. 

Ceața se manifestă cel mai adesea în sezonul rece, în perioada 

decembrie-ianuarie, în principal pe valea Bistriței și valea Cracăului, 

iar numărul zilelor cu ceață la nivel anual este în medie de 43. Grindina 

este un fenomen care însoțește de obicei ploile cu specific torențial, 

frecveța acestuia fiind de aproximativ 2 zile pe an. Pe de altă parte, în 
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zona văilor, acest fenomen este de lungă durată și se produce cu 

intensitate, generând numeroase pagube în agricultură.  

 

Apele subterane de pe teritoriul comunei Săvinești au o importanță 

semnificativă din punct de vedere economic, atât prin calitățile fizico-

chimice, dar și prin volumul acestora. Studiile efectuate au demonstrat 

că apa freatică se găsește la adâncimi cuprinse între 234 și 290 m. De 

asemenea, direcția generală de scurgere a apelor subterane este de 

NV-SE, cu o pantă pe direcția principală de 3%, pantă ce suferă 

modificări la limita terasei și în zona captărilor. Din punct de vedere al 

permeabilității, stratul acvifer permite trecerea a 500 – 1.300 m/zi, cu 

o valoare medie de 600 m/zi și o viteză medie de curgere a apei pe 

direcția principală de 2 m/zi.  

 

Apele freatice își evidențiază prezența prin izvoarele relativ abundente 

care se găsesc la baza terasei de 12 m a Bistriței și în Valea Cracăului, 

în șesul Călimani. De asemenea, apele freatice sunt cantonate în 

depozitele de terasă ale Bistriței și în prundișurile albiei minore.  

 

Apele de suprafață 

 

Teritoriul comunei Săvinești face parte din bazinul hidrografic al râului 

Bistrița și beneficiază de importante resurse hidrografice reprezentate 

de apele acestuia și ale afluentului său, pârâul Cracău. Debitul cel mai 

ridicat al râului Bistrița se înregistrează la nivelul lunii septembrie, cu 

o valoare medie de 32,9 mc/s. De asemenea, cursul principal își 

schimbă poziția frecvent în urma viiturilor, sau în urma deversărilor 

obligatorii executate în urma lucrărilor de întreținere din cadrul 

sistemului hidroenergetic amenajat pe cursul acestuia. Mobilitatea 

accentuată este influențată și de numeroasele exploatări de pietrișuri 

din albia minoră a Bistriței și din zonele limitrofe acesteia.  

 

Regimul de scurgere a pârâului Cracău este caracterizat de debite 

mari spre sfârșitul anotimpului de primăvară și începutul verii, și cu 

debite mici în anotimpul de iarnă, debitul mediu anual fiind de 1,86 

mc/s.  
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Vegetația de la nivelul comunei Săvinești este caracterizată de 

elementele specifice zonelor de luncă reprezentată de diferitele specii 

de rogoz, firuța de fânețe, trifoi târâtor și altele. Dintre speciile 

lemnoase, pe teritoriul comunei se regăsesc în preponderență salcia 

și plopul. Ca urmare a defrișării pădurilor de stejar, în comună se 

întâlnesc și diferite specii de graminee și plante cu flori: coada 

șoricelului, lumânărica, mușețelul, păpădia, pelinul, urzica, laptele 

câinelui, sunătoarea, traista ciobanului, coada vulpii, păiușul. 

 

Solurile - La nivelul comunei Săvinești predomină solurile din clasa 

cernisolurilor, luvisoluri, cambisoluri, hidrisoluri, antrisoluri și 

protisoluri. Cernisolurile sunt reprezentate prin tipul de sol cernoziom, 

cu o largă răspândire pe terasele râului Bistrița și Cracău, fiind 

caracterizate de o fertilitate ridicată, cu un conținut natural ridicat de 

humus și macroelemente nutritive.  

 

Datorită calităților deosebite, acestea sunt favorabile unei game largi 

de culturi agricole, în principal pentru cereale și diverse plante 

tehnice. De asemenea, aluviosolurile sunt favorabile culturilor de 

legume și zarzavaturi, atuurile lor constând în reînprospătarea cu 

substanțe nutritive la revărsări și prezența apei freatice la mici 

adâncimi. Celelalte categorii de soluri dețin o fertilitate scăzută, însă 

pot fi utilizate pentru cultivarea cerealelor și a plantelor tehnice dacă 

se realizează diverse lucrări de amenajare (drenare, afânare, 

fertilizare). 
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Resurse primare și secundare 
 

Resursele naturale         Rețeaua hidrografică  

 

Cele mai semnificative resurse naturale de la nivelul comunei Săvinești 

sunt solurile de tip cernoziom, caracterizate de un grad ridicat de 

fertilitate și pretabile pentru o gamă largă de culturi agricole. De 

asemenea, albia râului Bistrița este bogată în materiale de construcții: 

nisip, piatră de râu, prundiș.  

 

În același timp, una din principalele resurse naturale care se remarcă pe 

teritoriul comunei sunt apele subterane, cu calități fizico-chimice 

deosebite și cu un volum ridicat.  

 

Fondul funciar  

 

Suprafața totală a comunei Săvinești este de  2.827 ha, dintre care 

1.023,4  ha sunt reprezentate de terenurile intravilane, 1.804 ha de cele 

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

 

Din suprafața agricolă a comunei, aproximativ 96,3% ha reprezintă 

suprafață arabilă, 3,5% suprafață acoperită cu pășuni și doar 0,2% 

livezile și pepinierele pomicole. 

Rețeaua hidrografică a comunei Săvinești este formată în principal de 

râul Bistrița și de către afluentul acestuia, pârâul Cracău. Teritoriul 

comunei beneficiază de importante resurse hidrografice, alcătuite din 

ape subterane bogate și ape de suprafață cu importanță deosebită 

pentru dezvoltarea economică a comunității.  

 

Cu toate acestea, în perioada primăvară-vară se produc adesea 

inundații ca urmare a topirii zăpezilor sau a ploilor torențiale, generând 

pagube la nivelul gospodăriilor și culturilor agricole.  

 

Silvicultura 

 

Ca urmare a defrișărilor masive a pădurilor de stejar, în prezent, pe 

teritoriul comunei există numai o suprafață de 1 ha acoperită cu 

păduri. În această privință, pentru a combate gradul de erodare a 

solurilor și a malurilor râului și pâraielor este necesară implementarea 

unor măsuri de împădurire a zonelor cu probleme.  
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Fauna  

 

Fauna de pe teritoriul comunei Săvinești nu este foarte bogată, 

existând puține specii de mamifere, reptile, amfibieni și nevertrebrate. 

Dintre acestea, cele mai răspândite sunt: popândăii, șoarecii de câmp, 

iepurii de câmp, dihorul și hârciogul.  

 

În același timp, se remarcă existența următoarelor păsări: pescărușul 

negru, ciocârlia, lăstunul de mal, rândunica, vrabia, ciocârlanul, 

ciocănitoarea, pupăza, turturica, graurul. În ceea ce privește fauna 

acvatică, aceasta este reprezentată prin următoarele specii de pești: 

cleanul, boișteanul și carasul. Lucrările hidroenergetice și poluarea 

apelor de suprafață au condus la o reducere semnificativă a rezervei 

de pește.  

 

Resursele antropice 

 

La nivelul României, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est reprezintă cea 

mai mare regiune de dezvoltare în ceea ce privește suprafața pe care se 

întinde și numărul de locuitori. Cu toate acestea, regiunea este situată 

pe ultimul loc ca nivel de dezvoltare economică. Astfel, în anul 2009 

Produsul Intern Brut al Regiunii Nord-Est ajungea la 54.408,4 milioane 

lei, valoare ce reprezintă doar 10,9% din valoarea PIB-ului de la nivel 

național.  

 

Circulația rutieră la nivelul comunei Săvinești este asigurată de drumul 

național DN 15 și drumurile județene DJ 156A și DJ 157, dar și de 

drumurile comunale DC 110 și DC 130 care facilitează accesul 

persoanelor și a mărfurilor pe teritoriul comunei. Acestea sunt în 

totalitate asfaltate, excepție făcând drumurile sătești, care sunt 

pietruite, îngreunând accesul vehiculelor și persoanelor în condiții 

meteo nefavorabile. 

 

La nivelul anului 2013, fondul locativ al comunei Săvinești ajungea la 

2.471 locuințe în proprietate majoritar privată, și doar 4 proprietăți de 

stat, suprafața locuibilă a comunei fiind de 54.885 m2. 

 

În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, lungimea rețelei de 

distribuție a apei potabile este de 30 km, iar rețeaua de canalizare este 

de 7 km, servind doar satul Săvinești.  

 

Comuna Săvinești deține un sistem centralizat de alimentare cu energie 

termică, lungimea rețelei de distribuție a gazului metan fiind de 17 km.  

 

Referitor la mediul de afaceri local, potrivit Oficiului Național al 

Registrului Comerțului (ONRC), numărul întreprinderilor care aveau 

activitatea la nivelul comunei Săvinești în anul 2013 ajungea la 281 de 

unități comerciale active, cu o cifră de afaceri de 651.347.819 lei. 
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În cadrul comunei Săvinești, infrastructura sanitară este compusă din 3 

cabinete medicale, 2 cabinete stomatologice, 1 laborator de tehnică 

dentară și 2 puncte farmaceutice ce ajută la prevenirea și atenuarea 

problemelor de sănătate cu care populația comunei se confruntă. 

 

Resursele energetice 

 

Potrivit „Studiului privind evaluarea potențialului energetic actual al 

surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, 

microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locații pentru 

dezvoltarea investițiilor în producerea de energie electrică 

neconvențională” publicat de Ministerul Economiei, Comerțului și 

Mediului de Afaceri în 2010, regiunea Nord-Est deține un potențial 

ridicat în vederea producerii de energie solară și eoliană.  

 

Poziţionarea comunei Săvinești în N-E ţării îi conferă acesteia 

posibilitatea exploatării mai multor tipuri de energie regenerabilă, 

respectiv energia hidraulică și energia solară. 

 

Din cauza efectelor negative asupra mediului înconjurător provocate 

de utilizarea necontrolată a resurselor naturale, la nivel global se 

încearcă implementarea unei politici comune privind utilizarea 

resurselor de energie regenerabile.  

 

În această privință, comuna Săvinești dorește a se alinia politicii 

europene privind valorificarea surselor de energie regenerabilă prin 

elaborarea unor proiecte ce vizează utilizarea energiei solare. Astfel, 

administrația publică are în vedere dezvoltarea sistemului de iluminat 

public prin utilizarea panourilor fotovoltaice, care vor reduce 

semnificativ consumul de energie electrică și va reduce nivelul de 

poluare.  
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Situația demografică și indicatori 
reprezentativi 
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești se fundamentează pe analiza indicatorilor specifici și pe monitorizarea tendințelor de dezvoltare. 

Astfel, colectarea informațiilor necesare și prelucrarea datelor constituie un element cheie în realizarea obiectivelor stabilitate în cadrul strategiei.  

 

Luând în considerare faptul că evoluția și schimbările demografice 

influențează într-un mod semnificativ procesul de dezvoltare a unei 

comunități, este necesară analizarea datelor celor mai recente, care să 

reliefeze situația prezentă a comunei Săvinești și oportunitățile viitoare 

de dezvoltare.  

 

La nivelul anului 2013, conform Direcției Regionale de Statistică Neamț 

populația totală a comunei Săvinești se cifra la 6.585 de locuitori, ceea 

ce reprezintă aproximativ 0,2% din numărul total de locuitori existenți 

la nivelul Regiunii Nord-Est.  

 

În urma analizei datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică 

Neamț se remarcă faptul că populația din comuna Săvinești a 

înregistrat o scădere a numărului de locuitori în perioada 2010 – 2013 

de aproximativ 1,3%. Acest fenomen poate fi explicat prin tendința de 

migrare în creștere a populației din zonele rurale către zonele mai 

dezvoltate, dar și prin sporul natural negativ înregistrat la nivelul 

comunei.  

 

Figura nr. 2.1 - Evoluția numărului de locuitori ai comunei Săvinești 
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Distribuţia şi densitatea populaţiei                                                          
 

Referitor la raportul populației pe sexe, acesta este relativ echilibrat. 

Astfel, la nivelul anului 2013, din populația totală a comunei Săvinești 

49,8% reprezintă persoane de sex feminin, iar persoanele masculine 

dețin un procent de 51,2% . 

 

Tabel nr. 2.1 – Distribuţia populaţiei comunei Săvinești 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț 

 

Densitatea populației în cadrul comunei Săvinești a fost de 232,93 

locuitori/km2 la finalul anului 2013, semnificativ mai ridicată decât 

valoarea înregistrată la nivel județean de 94,5 locuitori/km2 și 

densitatea înregistrată la nivelul regiunii Nord-Est de 100,2 locuitori pe 

km2. Valoarea ridicată a densității locuitorilor din comuna Săvinești 

poate fi explicată de suprafața redusă de teren disponibilă față de 

numărul de locuitori ai comunei. În perioada 2010 - 2013 densitatea 

populației a cunoscut valoarea cea mai scăzută în anul 2013, când 

aceasta s-a redus cu 1,3% față de anul 2010.  

 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

 

Analizând repartiția populației pe grupe de vârstă, în cadrul Comunei 

Săvinești se constată o preponderență a vârstei medii, respectiv a 

populației mature cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, reprezentând 

72,22% din numărul total de locuitori. Pe locul secund se regăsește 

populaţia cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani, cu un procent de 14,54%.  

 

Tabel nr. 2.2 – Structura populației pe grupe de vârstă, în anul 2013 

Nr. 

crt. 
Grupă de vârstă Număr persoane % din populaţia totală 

1. 0 – 14 957 14,54% 

2. 15 - 64 ani 4.756 72,22% 

3. 65 ani şi peste 872 13,24% 

Total 6.585 100 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț 

 

Cea mai mică pondere în numărul total de locuitori ai comunei o 

reprezintă populaţia vârstnică, cu vârsta de 65 ani și peste, înregistrând 

o valoare de 13,24%. Astfel, se remarcă faptul că structura populației 

pe grupe de vârstă de la nivelul comunei Săvinești prezintă amprenta 

specifică fenomenului de întinerire demografică, valoarea indicatorului 

dependenței demografice fiind de 38,45%. Comparativ cu județul 

Neamț (55,69%), această situație este una favorabilă, reflectând o 

presiune socio-economică asupra populației apte de muncă 

semnificativ mai scăzută.

Nr. 

crt. 
Denumire 2010 2011 2012 2013 

1. Populația – femei 3.325 3.321 3.304 3.277 

2 Populația - bărbați 3.351 3.340 3.331 3.308 
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Figura nr. 2.2 – Evoluția populației pe grupe de vârstă în comuna Săvinești  

 

Urmărind evoluția structurii pe grupe de vârstă de la nivelul comunei 

Săvinești, se poate observa faptul că populația cu vârste curpinse între 

0 și 14 ani înregistrează o ușoară involuție în perioada 2010 – 2013, iar 

populația bătrână, cu vârste peste 65 ani este în creștere, situație ce 

poate afecta în mod negativ dezvoltarea socială și economică a 

comunei, cu toate că, în prezent, comuna este caracterizată de o 

întinerire demografică. 

 

Structura populației după etnie și religie 

 

Conform rezultatelor Recensământului Populaţiei din anul 2011, 

populația de etnie română reprezintă aproximativ 97,52% din totalul 

populației stabile din cadrul comunei Săvinești. Etnia romă deține un 

procentaj de 2,4%, iar etnia maghiară 0,03%. Pentru 0,04% din 

populația totală apartenenţa etnică este necunoscută. 

 

Din punct de vedere religios se constată faptul că la nivelul comunei 

persoanele ortodoxe reprezintă 98% din numărul total de locuitori. Alte 

confesiuni regăsite la nivelul comunei sunt: religia romano-catolică, 

creștină de rit vechi, religia baptistă, creștini după evanghelie, 

însumând un procent de 2%.  

 

Sporul natural şi mortalitatea 

 

La nivelul comunei Săvinești, sporul natural înregistrat la nivelul anului 

2012 are o valoare negativă, determinată de o natalitate foarte scăzută 

față de numărul de decese înregistrate. Comparativ, natalitatea are o 

valoarea apropiată cu cea de la nivelul județului Neamț care se cifrează 

la 8,7, iar mortalitatea este mai ridicată cu 1,4.  
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Drept urmare, comuna Săvinești înregistrează o valoare mai mică cu 

20% față de indicele sporului natural înregistrat la nivelul județului 

Neamț, remarcându-se o tendință mai redusă de îmbătrânire a 

populației. 

 

Tabel nr. 2.3 – Mişcarea naturală a populaţiei  

Nr. crt. 
Mişcarea  naturală  

Comuna Săvinești Judeţul Neamț 

2012 
Născuți vii Decese Născuți vii Decese 

8,2 12,5 8,7 13,9 

Spor 

natural 
- 4,3 - 5,2 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Neamț 

 

Cu toate că sporul natural înregistrat la nivelul comunei este mai redus 

comparativ cu cel de la nivel județean, natalitatea scăzută poate genera 

efecte negative în viitor prin creșterea numărului de persoane vârstnice, 

fiind necesară retenția populației tinere și sprijinirea natalității pentru 

asigurarea forței de muncă la nivelul comunei pe termen lung. 

 

Migrarea populației 
 

În perioada 2007 – 2012, la nivel național a avut loc o scădere a 

populației totale, atât în mediul rural cât și în mediul urban ca urmare 

a faptului că o parte a populației României a emigrat în alte state 

membre ale Uniunii Europene. 

La nivelul județului Neamț, fenomenul migrator a înregistrat o creștere 

de aproximativ 56,81% în anul 2011 față de cel din anul 2010, existând 

un număr de 345 de persoane care au emigrat în anul 2011 față de 261 

de persoane care au emigrat în anul 2010, dintre aceștia 161 fiind de 

sex masculin, iar 184 de sex feminin.  

 

Cu toate acestea, la nivelul comunei Săvinești, în anul 2012 nu s-au 

înregistrat persoane care și-au stabilit domiciliul în alt oraș/țară, 

comparativ cu anul 2010 când s-au înregistrat 205 persoane care și-au 

stabilit domiciliul în afara comunei. 

 

De asemenea, în ceea ce privește numărul persoanelor care au plecat 

definitiv din comuna Săvinești, în anul 2012 nu s-au înregistrat plecări 

cu domiciliul (inclusiv migrația externă), însă în anul 2010 s-au 

înregistrat 231 de persoane care și-au mutat domiciliul în afara 

comunei. 

 

Tabel nr. 2.4 - Numărul persoane care și-au stabilit/mutat domiciliul  

Nr. 

crt. 
Denumire 2010 2011 2012 

1. Stabiliri cu domiciliu (inclusiv migrația externă) 205 - - 

2. Plecări cu domiciliu (inclusiv migrația externă) 231 - - 

Sursa: INS - Direcția Regională de Statistică Neamț 
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În comuna Săvinești fenomenul de migrare a populaţiei este prezent, 

în special, în rândul grupului de vârstă aferent ciclului de studii terţiare 

(20 – 24 de ani), având în vedere localizarea în mediul urban a 

universităţilor. În rândul acestora se identifică două tipuri de migrare: 

temporară (pe perioada studiilor) şi definitivă. Având în vedere gradul 

de dezvoltare al comunei Săvinești și principalele categorii de activităţi 

desfăşurate în cadrul acesteia (agricultura, zootehnia, etc.), tinerii 

absolvenţi de studii superioare, şi nu numai, preferă să migreze din 

mediul rural în mediul urban, oportunitățile de a găsi un loc de muncă 

care se corespundă formării profesionale fiind mult mai ridicate. 

 

De asemenea, constrângerile de ordin financiar reprezintă o cauza 

semnificativă pentru migrarea populaţiei active din comuna Săvinești 

în străinătate sau spre zonele mai dezvoltate, cu repercusiuni 

semnificative pe termen lung asupra comunităţii locale, a structurii 

demografice și a forţei de muncă calificată, afectând în același timp 

coeziunea socială. Cu toate acestea, unul din aspectele pozitive ale 

fenomenul migraţionist constă în promovarea multiculturalismului şi 

creşterea economiei rurale. 

 

De asemenea, acest fenomen este prezent şi din sens invers, respectiv 

deplasarea populaţiei din mediul urban în mediul rural, navetiştii care 

se deplasează în comuna Săvinești fiind: ingineri, medici, cadre 

didactice şi alte categorii de persoane calificate, care îşi desfăşoară 

                                                           
1Analiza socio-economică a Regiunii Nord - Est 2014 – 2020 

activitatea în cadrul instituţiilor publice și în cadrul unităţilor economice 

din comună. 

 

Populaţia ocupată 

 

Populația activă ocupată a regiunii Nord-Est la finalul anului 2011 era 

de 1.192.800 persoane, reprezentând 32,2% din totalul populației 

regiunii și 14,2% din totalul populației active ocupate de la nivelul țării1. 

 

În ceea ce priveşte numărul mediu al persoanelor ocupate înregistrate 

în perioada 2012 - 2013, acesta a înregistrat o involuție, remarcându-

se o reducere de aproximativ 1,79%, de la 2.513 persoane ocupate în 

anul 2012, la 2.468 la finalul anului 2013.  

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în anul 

2013, în comuna Săvinești figurează ca fiind angajate în societățile 

comerciale un număr de 2.468 persoane2.  

 

Raportat la situația demografică locală, cei 2.468 angajați reprezintă un 

procent de 51% din populația activă a comunei Săvinești, această 

valoare reflectând faptul că numai o jumătate dintre aceștia sunt 

înregistrați ca având un loc de muncă. În acest context, se desprinde 

2Anuarul Statistic al Județului Neamț 
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concluzia conform căreia există o insuficiență a locurilor de muncă la 

nivel local raportat la cererea existentă. 

 

În ceea ce privește domeniile principale de activitate, persoanele 

salariate din comuna Săvinești activează în principal în domeniul 

industriei chimice, având în vedere caracterul industrial-chimic al 

mediului economic local. Astfel, în industrie, procentul de angajați 

înregistrat este de 78,20%, fiind semnificativ mai ridicat comparativ cu 

cel regional de 16,70% și cel național de 21%.  

 

Referitor la domeniul agriculturii, în comuna Săvinești se practică în 

preponderență agricultura de subzistență, astfel, la nivelul anului 2013 

existau 13 persoane angajate în agricultură, în creștere față de anul 

2011 cu 6 persoane.  

 

De asemenea, numărul persoanelor angajate în Comerț reprezintă 2,8% 

din totalul populației ocupate, iar cele din construcții aproximativ 2,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel nr. 2.5 - Numărul mediu de persoane ocupate în perioada 2012 - 2013 

Nr. crt. Denumire domeniu 
Populația ocupată  

2012 2013 

1. 
Agricultură, silvicultură și creștere 

a animalelor 
7 13 

2. Industrie 1.902 1.930 

3. Comerț  87 70 

4. Transporturi 31 19 

5. Repararea autovehiculelor 14 12 

6. Restaurante 2 2 

7. Construcții 62 56 

8. Confecții 10 0 

9. Baruri 18 6 

10. Altele 380 361 

Total 2.513 2.468 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Neamț 
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Mediul economic local 
 

Analiza contextului economic actual al comunei Săvinești se bazează pe interpretarea în mod comparativ a indicatorilor economici reprezentativi de la 

nivel regional, județean și local. Astfel, reducerea discrepanțelor regionale are la bază evaluarea eficientă a resurselor existente în vederea valorificării 

oportunităților de dezvoltarea economică a comunei. În același timp, comuna Săvinești poate beneficia din punct de vedere economic datorită localizării 

acesteia la o distanță relativ redusă de orașul Piatra Neamț și orașul Roznov prin conservarea și îmbunătățirea relațiilor de interdependență existente 

între acestea, iar forța de muncă relativ scăzută ar putea constitui un factor semnificativ în atragerea învestitorilor din mediul urban apropiat. De 

asemenea, centrele urbane învecinate pot beneficia de forța de muncă neocupată existentă la nivelul comunei. 

 

 

Produsul Intern Brut 
 

În perioada 2009 – 2010, se remarcă o scădere a produsului intern brut 

înregistrat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est de aproximativ 

3,3% față de cel existent la nivel național de 1,3%, reprezentând 

regiunea cea mai slab dezvoltată în ceea ce privește puterea de 

cumpărare a locuitorilor, de 7.200 de euro pe an, constituind doar 29% 

din media înregistrată în cadrul Uniunii Europene.   

 

Economia comunei Săvinești se bazează pe atributele calitative ale 

mediului natural în care este amplasată. Astfel, în lipsa unor suprafețe 

agricole extinse,  mediul de afaceri din comună operează în mare parte 

în sectorul industrial, existând pe teritoriul acesteia Platforma chimică 

Săvinești, în sectorul comerțului și în sectorul construcțiilor, având în 

vedere depozitele bogate de nisip și pietriș existente în albia râului 

Bistrița. Astfel, întreprinderile active din comuna Săvinești au înregistrat 

o cifră de afaceri de 651.347.819 lei în anul 2013, cu  aproximativ 4,2% 

mai puțin față cifra de afaceri înregistrată în anul anterior. 
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Rata șomajului 
 

Ca urmare a crizei economice, în perioada 2008 – 2012 s-a produs o 

destabilizare a economiei la nivel național, situație ce a generat 

restructurarea activităților economice, având un impact negativ asupra 

structurii ocupării forței de muncă. Astfel, gradul de ocupare în rândul 

populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a înregistrat o scădere 

cu 1,6%, atingând valoarea de 63,8% la finalul anului 2012, mai redusă 

cu 6,2% față de obiectivul național de ocupare de 70% stabilit în cadrul 

strategiei Europa 2020.  

 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a înregistrat o rată a șomajului relativ 

scăzută în anul 2012, de 4,3%, iar la nivel județean, rata șomajului a 

înregistrat o valoare cu 0,9% mai ridicată (5,4%). În același timp, gradul 

de ocupare a populației din mediul rural, cu vârsta între 20 - 64 de ani 

a scăzut cu 3,4 procente în intervalul de timp 2005 - 2011, ajungând la 

63,7% la nivelul anului 2013.  

 

În ceea ce privește rata de ocupare a populației din comuna Săvinești, 

conform Direcției Regionale de Statistică Neamț aceasta este de 72,2%, 

cu 2,2% peste obiectivul național stabilit pentru 2020. Cu toate acestea, 

mediul economic local este axat în principal pe domeniul industriei și 

domeniul construcțiilor, fiind necesară asigurarea unui grad ridicat de 

diversificare a structurii ocupaționale care să permită accesul pe piața 

muncii și persoanelor din alte domenii de activitate.   

 

Demografia întreprinderilor locale 

 

În comuna Săvinești, numărul total de întreprinderi locale, persoane 

fizice și persoane juridice, cu sediul social în cadrul comunei a fost de 

368 de unități la finalul anului 2013, dintre care 43 reprezintă persoane 

fizice autorizate, 27 întreprinderi individuale, 10 întreprinderi familiale, 

iar 288 de unități reprezintă persoane juridice.  

 

Tabel nr. 2.6 – Numărul de societăți existente în comuna Săvinești 

Nr. crt. Indicator 2013 

1. Persoane fizice autorizate 43 

2. Întreprinderi individuale 27 

3. Întreprinderi familiale 10 

4. Societăți comerciale 288 

 Total 368 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț 

 

De asemenea, la nivelul anului 2013, 281 dintre întreprinderile cu sediul 

social în cadrul comunei erau unități active, reprezentând 75% din 

totalul acestora, iar restul de 25% se aflau în faliment, lichidare, 

întrerupere temporară sau în insolvență.  
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Comuna Săvinești este caracterizată de existența unui număr mare de 

întreprinderi care activează în sectorul industrial. Încă din anul 1957 a 

fost construită Platforma Chimică Săvinești, cuprinzând 123 de 

întreprinderi care au ca activitate principală fabricarea unei game 

complexe de fire și fibre sintetice și produse chimice. Totodată, în 

sectorul industriei activează și agenți economici care au ca obiect de 

activitate industria alimentară, ușoară, a lemnului, electrotehnică și 

mecanică.  

 

 
Figura nr. 2.3 – Situația întreprinderilor din comuna Săvinești  

 

Numărul întreprinderilor care activează în sectorul agriculturii este 

redus în comparație cu cele care activează în sectorul industrial, 

cifrându-se la 23 de unități cu sediul social în cadrul comunei și au ca 

obiect de activitate cultivarea cerealelor și creșterea animalelor.  

 

Cu toate acestea, numărul persoanelor ocupate cu agricultura este mai 

ridicat în realitate, acestea figurând în special ca lucrători pe cont 

propriu sau familiali, care produc bunuri agricole destinate consumului 

propriu, practicând o agricultură de subzistență.  

 

Sectorul comerțului înglobează un număr de 86 de întreprinderi, 

principalele domenii de activitate fiind următoarele: comerțul cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse; comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de produse nealimentare; comerț cu ridicata al 

materialului lemnos, comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, 

etc.  

 

Referitor la sectorul de servicii, în cadrul comunei Săvinești au sediul 

social aproximativ 105 de agenți economici, obiectele principale de 

activitate fiind: transporturi călători, transporturi marfă, restaurante, 

baruri, facilități de cazare, servicii medicale, etc. 

 

Raportat la populația comunei, densitatea IMM-urilor este de 

aproximativ 18 IMM la 1.000 de locuitori, valoare ce se află cu mult 

peste media regională de 13,6 IMM-uri/1.000 de locuitori. Astfel, se 

remarcă faptul că atractivitatea comunei pentru investitori este ridicată, 

iar spiritul antreprenorial al populației dezvoltat.  
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     Rezultatele întreprinderilor 

 

De asemenea, localizarea în apropierea orașelor Piatra Neamț și 

Roznov are un efect pozitiv asupra numărului de întreprinderi, comuna 

Săvinești constituind un mediu propice de dezvoltare a noilor afaceri 

având în vedere forța de muncă ieftină și infrastructura rutieră 

dezvoltată.  

 

În ceea ce privește numărul mediu de salariați în anul 2013, acesta a 

fost de 2.468 de persoane, reprezentând aproximativ 52% din 

populația activă a comunei Săvinești (persoane cu vârsta cuprinsă între 

15 – 65 de ani).  

 

Tabel nr. 2.7  – Numărul mediu de salariați  

Nr. crt. Denumire 2010 2012 2013 

1. Număr mediu de salariați 2.551 2.686 2.468 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț 

 

Majoritatea dintre aceștia erau angajați în unitățile industriale (1.928), 

reprezentând 78% din numărul total de salariați. În sectorul comerţului 

erau angajaţi 2,8%, în sectorul serviciilor 16,85% persoane (transport, 

hoteluri, servicii administrative, învăţământ, etc.) iar în agricultură/ 

silvicultură 14 de persoane3. 

 

                                                           
3Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Neamț 

Cifra de afaceri totală înregistrată la finalul lui 2013 de întreprinderile 
din comuna Săvinești a atins valoarea de 651.347.819 lei, cu 

aproximativ 4,2% mai mică față de cea înregistrată la nivelul anului 
2012. 

 

Sectorul de activitate care a contribuit cel mai mult la cifra de afaceri 

totală este industria (88,8%), bazată pe producția de fire și fibre 
sintetice și produse chimice. Dezvoltarea acestui sector se bazează în 
mare parte pe existența Platformei Chimice Săvinești care influențează 
semnificativ creșterea cifrei de afaceri din acest domeniu.  

 

 

Figura nr. 2.4 – Evoluția cifrei de afaceri din comuna Săvinești 2012 – 2013 
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Conform informațiilor primite de la Oficiul Registrului Comerțului 

Neamț, în anul 2013 sectorul comerțului a înregistrat o creștere față de 

anul 2012 cu 15,4%, de la 24.710.352 lei în 2012, la 28.521.205 în anul 

2013.  

 

Referitor la cifra de afaceri din sectorul agricol, se remarcă faptul că 

acest domeniu contribuie cel mai puțin la valoarea cifrei de afaceri 

totală înregistrată la nivelul comunei Săvinești (0,23%). Cu toate 

acestea, în anul 2013 agricultura a cunoscut o creștere a cifrei de afaceri 

de 120%, contribuind la valoarea totală cu 1.532.867 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel nr. 2.8 – Rezultatele întreprinderilor pe sectoare de activitate 

Nr. crt. Denumire domeniu 
Cifra de afaceri (lei) 

2012 2013 

1. 
Agricultură, silvicultură și creștere 

a animalelor 
696.068 1.532.867 

2. Industrie 603.727.170 578.766.815 

3. Comerț  24.710.352 28.521.205 

4. Construcții 4.354.613 4.306.093 

5. Servicii 10.168.616 3.460.496 

6. Altele 36.822.153 34.760.350 

 Total 680.478.972 651.347.819 

 Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Neamț 
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Agricultura 

 

La nivel național, agricultura se plasează într-o poziție privilegiată în 

ceea ce privește suprafața arabilă, calitatea solurilor și numărul de 

persoane ocupate în acest domeniu. Astfel, România deține locul 6 la 

nivel European ca suprafață destinată agriculturii, și locul 5 ca suprafață 

arabilă. Referitor la numărul de ha care revin unui locuitor, acesta are o 

valoare de 0,6, semnificativ mai ridicat față de valoarea înregistrată la 

nivelul Uniunii Europene, de 0,4.  
 

Cu toate că potențialul agricol la nivel național este semnificativ, 

productivitatea în domeniul agriculturii este redusă ca urmare a 

investițiilor scăzute și a utilizării unor echipamente uzate fizic si moral, 

fără a îngloba elemente inovative, caracterizate de un grad redus de 

eficiență. Astfel, în vederea propulsării agriculturii și susținerii 

competitivității la un nivel european este necesară creșterea 

investițiilor, fie de la bugetul local, fie prin accesarea de fonduri 

europene nerambursabile, ceea ce va genera pe lângă siguranță 

alimentară și noi locuri de muncă. 
 

Suprafața comunei Săvinești este de 2.827,9 ha, dintre care 1.703,5 ha 

reprezintă suprafața agricolă, iar 1.124,4 ha constituie suprafață cu 

terenuri neagricole (vegetație forestieră, ape, bălți, etc.). 

 

După modul de folosire a suprafeței agricole, cea mai mare parte din 

aceasta este ocupată de terenurile arabile,1.381 ha, reprezentând 81% 

din suprafața agricolă totală. 

Având în vedere caracterul preponderent industrial și suprafața redusă 

a terenurilor agricole de la nivelul comunei Săvinești, în domeniul 

agriculturii activează un număr mic de întreprinderi, demonstrând 

caracterul general de subzistență al agriculturii locale. Astfel, 

majoritatea terenurilor agricole sunt utilizate în cadrul exploatațiilor de 

mici dimensiuni, în fermele extinse pe 0 – 5 ha, având ca scop 

acoperirea nevoilor proprii de consum și pentru creșterea animalelor 

din gospodărie.  
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În sectorul agricol activează 9 întreprinderi, acestea valorificând în total 

178,37 ha, reprezentând aproximativ 16% din suprafața totală a 

terenurilor agricole. De asemenea, se remarcă faptul că majoritatea 

unităților comerciale (90%) exploatează o suprafață de teren sub 1 ha.  

 

Cu toate acestea, agricultura este practicată la un nivel ridicat de către 

societățile comerciale, fiind utilizate echipamente moderne. Prin 

urmare, în vederea creșterii gradului de valorificare a terenurilor 

agricole, la nivel local este necesară realizarea unor asocieri între 

agricultori pentru comasarea terenurilor și utilizarea acestora în arendă, 

sau sub forma unor cooperative, aducând beneficii semnificative 

comunei Săvinești în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a 

comunității.  

 

Tabel nr. 2.9 – Situația societăților comerciale din domeniul agricol 
Nr. 

Crt. 
Denumire Număr ha 

1. Triticum SRL 176,77 

2. Atudosiei Irene Patricia PFA 0,1404 

3. Popa I. Andrei-Tudor PFA 0,18 ha 

4. Crăciun Ioan - Florin PFA 0,0700 

5. Frunză Ion PFA 0,2554 

6. Chiriloiu Constantin PFA 0,1624 

7. Chele Gheorghe PFA 0,498 

8. Răducu D. Dumitru PFA 0,0533 

9. Băeşu Eric-Marcel PFA 0,2500 

Total 178,37 

Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești 

 

 

La nivel național, una dintre problemele principale pentru fermierii este 

lipsa sistemelor de irigații care afectează în mod negativ 

productivitatea terenurilor agricole. Cu toate acestea, la nivelul 

comunei Săvinești sunt implementate sisteme de irigații pe aproximativ 

10,39 ha, reprezentând instrumente esențiale în procesul de prevenire 

a calamitării culturilor agricole. În acest context, pentru creșterea 

productivității în perioade de secetă este necesară suplimentarea 

sistemelor de irigații pentru completarea cantităților reduse de 

precipitații în condiții meteo nefavorabile culturilor agricole.  

 

De asemenea, o problemă semnificativă cu care se confruntă domeniul 

agricol de la nivelul comunei este poluarea solului cu substanțe chimice 

provenite în urma activităților industriale realizate de firmele ce 

activează în cadrul comunei. Astfel, pentru asigurarea unor culturi 

agricole de calitate este necesară implementarea unor măsuri de 
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combatere a deversării deșeurilor chimice în natură și a poluărilor 

accidentale produse în urma defecțiunilor tehnice.  

 

Referitor la structura producției agricole se remarcă faptul că aceasta 

se bazează în principal pe cultivarea porumbului. Astfel, lanurile de 

porumb reprezintă aproximativ 33% din totalul suprafețelor cultivate la 

nivelul comunei. Cultivarea acesteia pe suprafețe extinse se datorează 

în mare parte versatilității acestei plante care poate valorifica o gamă 

largă de soluri, cu grade diferite de fertilitate. 

 

Tabel nr. 2.10 – Plantele cultivate la nivelul comunei Săvinești 

Nr. 

crt. 
Denumire Număr hectare  

1. Porumb  89,5 

2. Grâu  43 

3. Lucernă 40 

4. Rapiță 65,34 

5. Florea-soarelui 11,3 

7. Fasole boabe 1,05 

8. Ovăz 7,83 

9. Cartofi 8,16 

10. Tomate  1,05 

Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești 

 

 

 

                                                           
4Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești 

Alte culturi predominante pe teritoriul comunei Săvinești sunt: rapița 

(24,63%), utilizată pentru producerea de ulei tehnic necesar pentru 

mentenanța utilajelor industriale, grâul (16,21%), lucerna (15%), folosită 

în principal pentru hrana animalelor existente la nivelul gospodăriilor. 

Pe suprafețe reduse se mai cultivă și floarea soarelui, ovăz, cartofi, 

tomate și fasole boabe. 

 

Referitor la efectivul de animale existent la nivelul comunei Săvinești 

acesta se cifrează la un număr de 4.074, dintre care predomină păsările 

(79%). De asemenea, la nivelul comunei există și 160 familii de albine.  

 

 

Figura nr. 2.5 – Efectivul de animale și păsări pe anul 20134 
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Turismul 

 

Comuna Săvinești deține resurse variate cu potențial turistic ce pot fi 

valorificate în vederea dezvoltării durabile a economiei locale. 

Agroturismul și turismul de agrement reprezintă oportunități de 

dezvoltare a comunei care pot contribui la diversificarea economiei 

locale, și la valorificarea obiectivelor cultural-istorice și a tradițiilor și 

obiceiurilor specifice comunității.  

 

Turismul cultural prezintă un potențial semnificativ în vederea 

dezvoltării turismului la nivelul comunei Săvinești. Patrimoniul natural, 

cultural și istoric, tradițiile și obiceiurile constituind adevărate 

oportunități ce pot contribui la dezvoltarea unor forme variate de 

turism și la creșterea economică a comunei.   

 

Principalele lăcașuri de cult de interes turistic din comuna Săvinești 

sunt reprezentate de:  

§ Biserica de lemn "Sf. Înviere" din Săvinești ce s-a păstrat pe malul 

stâng al Bistriței, între vechea albie a râului. A fost construită în 

1820 din bârne pe soclu de piatră, constituind o creație 

reprezentativă a arhitecturii populare religioase, remarcabilă prin 

eleganță și proporționalitate. 

 

 

 

 

§ Biserica cu hramul "Sf. Voievozi": aceasta este situată în partea 

sudică a Săvineștilor, pe terasa a doua a râului Bistrița, fiind 

construită pe locul unei vechi biserici din stejar realizată la 

jumătatea secolului al 19-lea, aceasta din urmă fiind mistuită de 

un incendiu provocat de descărcări electrice în vara anului 1952. 
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De asemenea, pe teritoriul comunei au fost ridicate diverse 

monumente ale eroilor care cinstesc ostașii care au luptat în războiul 

de independență și în cele două războaie mondiale: 

§ Monumentul eroilor  realizat în 1877; 

§ Monumentul eroilor ce datează din perioada de după primul 

război mondial; 

§ Monumentul eroilor construit după cel de-al doilea război 

mondial. 

  

Cu toate acestea, având în vedere caracterul predominant industrial al 

comunei, sectorul turismului nu s-a dezvoltat la nivelul potențialului 

existent, luând în considerare proximitatea față de orașul Piatra-Neamț, 

un obiectiv turistic semnificativ la nivelul județului, și la nivelul Regiunii 

de Nord-Est.  

 

Astfel, în cadrul comunei, la nivelul anului 2013 existau doar 3 unități 

de cazare reprezentând pensiuni agroturistice ce îmbină activitățile 

agricole cu serviciile turistice, cu o capacitate totală de cazare turistică 

de 12 locuri.  

 

 

 

 

 

 

Sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică 

 

Conform Anuarului Statistic al județului Neamț, în anul 2012, în comuna 

Săvinești numărul sosirilor ajungea la 1.285 de turiști, reprezentând 

doar 0,87% din numărul total de la nivelul județului. Comparativ cu anul 

2011, numărul turiștilor sosiți în comuna Săvinești a scăzut cu 

aproximativ 1,6%. 

 

Înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică 

 

Referitor la înnoptările turiștilor în comuna Săvinești, în anul 2012 au 

fost înregistrate un număr de 1.636, remarcându-se o scădere de 

aproximativ 8,7% comparativ cu anul precedent.  

 

Astfel, durata medie de ședere a unui turist în comuna Săvinești este 

de 1,27 zile, ceea ce denotă faptul că în preponderență se practică 

turismul de tranzit, luând în considerare faptul că aceasta este 

localizată în apropierea obiectivelor turistice principale din județ: orașul 

Piatra Neamț, lacul Izvorul Muntelui, Cheile Bicazului etc.  
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Activități și evenimente reprezentative  
 

În ultimii ani, administrația publică locală a inițiat diverse evenimente 

cu rolul de a contribui la păstrarea tradițiilor și promovarea comunei 

din punct de vedere turistic, printre care:  

§ Ziua comunei; 

§ Balul gospodarilor; 

§ Balul Sărbătorilor de Paște; 

§ Datini și obiceiuri de Crăciun. 

 

Unul dintre evenimentele cele mai reprezentative pentru comuna 

Săvinești este Ziua Comunei, aceasta având loc anual în a treia 

săptămână din luna August, cu ocazia căreia se organizează diverse 

spectacole de muzică și dans la care participă artiști renumiți la nivel 

național, regional și local și se oferă diplome de onoare și premii 

cuplurilor ce aniversează peste 50 de ani de căsnicie, iar finalul zilei este 

încununat cu focuri de artificii.  
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Infrastructura 
 

 

Creșterea coeziunii economice la nivelul unei regiuni se fundamentează pe distribuția și calitatea infrastructurii, dezvoltarea acesteia reprezentând o 

premisă pentru creșterea investițiilor de la nivel local și a locurilor de muncă. La nivel rural, infrastructura rutieră și cea tehnico-edilitară este insuficient 

dezvoltată ca urmare a fondurilor reduse alocate. Cu toate acestea, infrastructura contribuie semnificativ la creșterea gradului de atractivitate a mediului 

rural, constituind un avantaj competitiv în ceea ce privește dezvoltarea rurală. De asemenea, îmbunătățirea infrastructurii înlesnește diminuarea 

discrepanțelor regionale, determinând în același timp o creștere a gradului de accesibilitate și a nivelului de trai al locuitorilor.   

 

 

Infrastructura rutieră 

 

Una din cele mai importante ramuri în procesul de dezvoltare a unei 

comunități este infrastructura rutieră, îmbunătățirea calității acesteia 

contribuind la reducerea diferențelor dintre comunitățile dezvoltate și 

cele mai slab dezvoltate și la asigurarea unei coeziuni economice și 

sociale prin asigurarea unor standarde de viață la nivel european.  

 

În ultimii ani, administrația publică locală a comunei Săvinești a realizat 

investiții importante privind reabilitarea și modernizarea rețelei de 

drumuri, contribuind la eficientizarea transportului rutier de la nivel 

local. Cu toate acestea, investițiile în infrastructura rutieră trebuie să 

dețină un caracter continuu ca urmare a gradului ridicat de uzură al 
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rețelei rutiere și a necesităților din ce în ce mai ridicate ale locuitorilor 

pentru un transport rutier eficient, modern și cu un nivel ridicat de 

siguranță.  

 

Comuna Săvinești se află la un punct de convergență a drumurilor de 

interes național, județean și comunal, accesul în comună realizându-se 

prin intermediul următoarelor căi rutiere: 

§ drumul național DN 15 Piatra-Neamț – Bacău; 

§ drumul județean DN 157, asigurând accesul spre Piatra Neamț și 

localitățile vecine; 

§ drumul comunal DC 110: ce face legătura între satele Săvinești – 

Dumbrava Deal; 

§ drumul comunal DC 130: ce leagă satul Dumbrava Roșie și satul 

Izvoare. 

 

Infrastructura rutieră de la nivelul comunei Săvinești are o lungime 

totală de aproximativ 40,8 km, starea acesteia fiind satisfăcătoare, 

străzile și drumurile principale fiind modernizate sau în curs de 

reabilitare. Pe de altă parte, în ceea ce privește drumurile sătești, 

acestea totalizează 20 km și sunt în procent de 100% pietruite, situație 

ce îngreunează accesul automobilelor și locuitorilor în condiții meteo 

nefavorabile (ploi, furtuni, nămeți, etc.). 

 

Pentru eficientizarea traficului rutier, administrația publică locală are în 

vedere continuarea lucrărilor de asfaltare a infrastructurii rutiere în 

satul Săvinești, precum și reabilitarea drumurilor din satul Dumbrava-

Deal și parcările de reședință din Colonia Săvinești.  

 

Tabel nr. 2.11 – Infrastructura de drumuri la nivelul comunei Săvinești 

Nr. crt. Categorie Drum Lungime (km) 

1. Drum Național 15, din care: 4,1  

 - Drum asfaltat 4,1 

2. Drum Județean 157, din care: 3 

 - Drum asfaltat 3 

3. Drum Comunal 110, din care: 4,7 

 - Drum asfaltat 4,7 

4. Drum Comunal 130, din care: 4 

 - Drum asfaltat 4 

5.  Drumuri sătești, din care: 20 

 - Drumuri pietruite 20 

6. 
Drumuri de exploatație 

agricolă, din care: 
5 

 - Drumuri de pământ 5 

 Total 40,8 

Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești 

 

În ceea ce privește drumurile de exploatație agricolă, acestea au o 

lungime de 5 km și sunt în totalitate din pământ, îngreunând accesul 

utilajelor, fermierilor și locuitorilor către terenurile agricole. Astfel, 

pentru facilitarea accesului, în perioada următoare administrația 

publică locală vizează reabilitarea drumurilor agricole prin pietruirea 

acestora.  
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Infrastructura de utilități 
 

Existența unei infrastructuri de utilități moderne contribuie la 

dezvoltarea activităților socio-economice din cadrul comunei și la 

creșterea calității vieții locuitorilor. Astfel,  obiectivele principale de 

dezvoltare a infrastructurii de utilități din comuna Săvinești, în 

conformitate cu prevederile legislației naționale și a directivelor 

europene, vizează extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, 

precum și extinderea și modernizarea rețelei de canalizare menajeră, a 

rețelei de alimentare cu gaz metan și îmbunătățirea rețelei de energie 

electrică.  

 

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă 
 

Dezvoltarea activităţilor socio-economice de la nivelul comunei, 

precum şi calitatea vieţii cetăţenilor comunei este în mare măsură 

datorată gradului de accesibilitate la serviciile de utilităţi publice.  

La nivelul comunei Săvinești există o rețea de alimentare cu apă 

potabilă în satul de reședință, satul Săvinești, cu o lungime de 30 km la 

care sunt racordate toate insituțiile publice locale și gospodăriile. 

Astfel, numărul de abonați la sistemul de alimentare cu apă potabilă 

din satul Săvinești ajungea la 4.197 la finalul anului 2013, ponderea 

locuințelor cu acces la rețeaua de alimentare cu apă fiind de 80%.  

 

În ceea ce privește captarea apei din comuna Săvinești, aceasta se 

produce prin două metode, debitul mediu captat ajungând în 2013 la 

7,31 l/s: 

§ captarea de suprafață (supraterană) – captarea apei brute se 

realizează din lacul de acumulare Bâtca Doamnei, amplasat pe 

râul Bistrița, începând cu anul 1995; 

§ captarea de adâncime (subterană) – se realizează pe două 

fronturi de captare și este asigurată de un număr de 53 de puțuri 

forate de mică adâncime (18 - 20 m) și 4 puțuri de tip cheson, 

puse în funcțiune între anii 1964 – 1982. Apa uzată este tratată 

printr-o stație de tratare cu clor gazos, modernizată prin 

Programul I.S.P.A. care a vizat îmbunătățirea calității apelor din 

zona Piatra-Neamț. 

 

Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile este de 30 km, 

serviciul de alimentare cu apă a satului Săvinești fiind asigurat de către 
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operatorul regional ApaServ S.A. În ceea ce privește prețul apei 

potabile pentru întreaga arie de acoperire acesta ajungea la 3,56 lei/mc 

la nivelul anului 2013.  

 

Având în vedere faptul că satul Dumbrava Deal nu dispune de o rețea 

de alimentare cu apă potabilă, locuitorii se aprovizionează cu apă prin 

metode tradiționale, cu ajutorul fântânilor și hidrofoarelor. Astfel, la 

nivelul anului 2013, în cadrul comunei existau 6 fântâni care respectă 

normele și normativele în vigoare de siguranță publică.  

 

Luând în considerare lipsa accesului locuitorilor din satul Dumbrava 
Deal la o rețea de alimentare cu apă potabilă, administrația publică 
locală are în vedere implementarea unui proiect ce prevede racordarea 
gospodăriilor la un sistem de alimentare cu apă potabilă prin 
racordarea la conducta de apă din Slobozia-Roznov.  

 

Rețeaua de canalizare menajeră 

 

Sistemul de canalizare deține un rol semnificativ în ceea ce privește 

nivelul de trai din cadrul unei comunități, acesta contribuind în mod 

direct la protejarea sănătății locuitorilor și mediului înconjurător. De 

asemenea,  un sistem funcțional de canalizare condiționează procesul 

de dezvoltare durabilă, constituind un element cheie al creșterii 

economice locale.   

 

În prezent, localitatea de reședință a comunei este singura care dispune 

de un sistem de canalizare menajeră cu o lungime de 7 km, insuficient 

pentru nevoile actuale ale locuitorilor, fiind necesare investiții 

semnificative care să contribuie la un grad ridicat de racordare a 

gospodăriilor și implicit la diminuarea efectelor negative asupra 

mediului înconjurător.  

 

Numărul abonaților la rețeaua de canalizare menajeră ajungea la 1.722 

de locuitori la nivelul anului 2013, gradul de acces al populației la 

serviciul public de canalizare reprezentând 27,19% din numărul total al 

acestora. 

 

În ceea ce privește prețul aferent serviciilor de canalizare și epurare, 

începând cu finalul anului 2013 acesta este de 3,04 lei/mc pentru 

întreaga arie de operare.  

 

Lipsa unui sistem de canalizare funcțional pe toată raza comunei 

impune locuitorilor utilizarea de metode alternative, a latrinelor și a 

bazinelor vidanjabile, cu efecte nocive asupra sănătății umane și 

mediului înconjurător prin deversarea apelor uzate în apele de 

suprafață și în pânza freatică.  

 

De asemenea, colectarea inadecvată a apei provenite din precipitaţii 

este principala cauza a producerii de infiltraţii ce provoacă alunecări de 

teren şi eroziuni ale solului, fiind necesară implementarea unui sistem 
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eficient de colectare la nivelul comunei care să prevină deteriorarea 

solurilor și răspândirea substanțelor toxice în natură.  

 

În contextul actual, dezvoltarea economică și socială se fundamentează 

pe utilizarea eficientă a resurselor naturale. Astfel, se impune o atenție 

deosebită calității apei și reîntoarcerii sale în natură fără efecte negative 

prin parcurgerea etapelor de colectare-transport-epurare aferente 

unui sistem integrat și unitar de canalizare.       

 

Alimentarea cu energie termică 

 

Comuna Săvinești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu 

gaze naturale în satul de reședință încă din anul 1954, lungimea 

conductelor de distribuție fiind de 17 km, distribuind anual un volum 

de aproximativ 1.220 mii m3, dintre care doar 661 mii m3 sunt destinați 

pentru uz casnic, diferența fiind utilizată în mare parte în industria 

chimică.  

 

În ceea ce privește gradul de izolare termică al gospodăriilor, acesta 

este unul redus, contribuind la producerea unor pierderi substanțiale 

în ceea ce privește energia termică și la emiterea de substanțe nocive 

în atmosferă ca urmare a creșterii consumului de combustibil. Astfel, în 

vederea reducerii pierderilor de căldură, administrația publică locală a 

demarat un proiect de reabilitare termică a blocurilor T1 și T2 din 

Colonia Săvinești.  

 

Rețeaua de energie electrică 

 

Lungimea rețelei de energie electrică de la nivelul comunei Săvinești 

este de 26 km și asigură iluminatul electric pentru toate gospodăriile 

din comună, distribuite pe sate după cum urmează: 

§ Săvinești: 1.352 gospodării; 

§ Dumbrava-Deal: 153 gospodării. 

 

Alimentarea cu energie electrică a comunei este realizată de EON 

MOLDOVA S.A. prin Sistemul Energetic Național. 

 

Luând în considerare perspectivele de dezvoltare ale comunei Săvinești 

din punct de vedere social și economic, extinderea rețelelor electrice și 

redimensionarea echipamentelor specifice reprezintă un factor 

important în vederea susținerii creșterii consumului de energie 

electrică. 

 

În același timp, iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile 

principale care influențează calitatea vieții locuitorilor și determină 

gradul de civilizație. Astfel, administrația publică locală are în vedere 

implementarea unui proiect de modernizare a iluminatului stradal prin 

utilizarea panourilor fotovoltaice, reducând astfel consumul de energie 

electrică. 
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Infrastructura de comunicații 
 

În contextul globalizării, infrastructura de comunicații reprezintă un 

element semnificativ pentru dezvoltarea locală a comunei și 

desfășurarea eficientă a activităților socio-economice. 

 

Facilitarea accesului la informație reprezintă un factor semnificativ în 

dezvoltarea comunității  din punct de vedere economic și social și 

contribuie în mod pozitiv la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

 

În ceea ce privește infrastructura de comunicații, în comuna Săvinești 

numărul abonaților la serviciile de telefonie mobilă și televiziune este 

în continuă creștere. Astfel, în comună există 5 operatori de telefonie 

fixă și mobilă. De asemenea, populația comunei beneficiază de servicii 

de internet și cablu TV, serviciile de televiziune fiind asigurate de 

RDS_RCS și Romtelecom. 

 

Evoluția permanentă a serviciilor informaționale reprezintă o necesitate 

din ce în ce mai stringentă a reducerii decalajului existent în comuna 

Săvinești cu privire la furnizarea serviciilor IT&C de calitate. Astfel, sunt 

necesare realizarea de investiții continue din fonduri proprii sau prin 

utilizarea de fonduri nerambursabile europene în vederea dezvoltării și 

extinderii infrastructurii de comunicații prin facilitarea accesului tuturor 

locuitorilor la servicii de calitate.   

 

Infrastructura de locuințe 

 

Intravilanul comunei Săvinești, reprezentând ansamblul terenurilor 

localității, cu și fără construcții, ce este determinat prin Planul Urbanistic  

General (PUG) este de 1.023,4 ha, reprezentând 36% din suprafața 

totală a comunei. 

 

Tabel nr. 2.12 – Situația locuințelor din comuna Săvinești 

Nr. crt. Denumire 2010 2011 2012 

1. Camere de locuit 6.361 6.438 6.465 

2. Total locuințe 2.453 2.469 2.475 

3. Gospodării - - 1.505 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț 

 

Suprafața locuibilă a comunei Săvinești la nivelul anului 2012 era de 

54.885 m2, reprezentând aproximativ 0,66% din totalul suprafeței 

locuibile a județului Neamț.  

 

În ceea ce privește fondul locativ al comunei Săvinești, la nivelul anului 

2012, acesta era format din 2.475 locuințe, cu 22 de locuințe mai multe 

decât în anul 2010. 

 

Din punct de vedere al formei de proprietate, la nivelul comunei, în 

anul 2012, existau 2.471 locuințe în proprietate majoritar privată și 4 

locuințe în proprietate majoritară de stat. De asemenea, se observă 

faptul că proprietățile majoritar private reprezintă aproximativ 1,17% 
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din totalul proprietăților private de la nivelul județului Neamț, iar 

proprietățile de stat de la nivelul comunei înregistrează un procent de 

0,08% în raport cu cele existente în cadrul județului.  

 

Tabel nr. 2.13 – Situația fondului locativ al comunei Săvinești 2012 

Nr. 

crt. 
Denumire Județul Neamț Săvinești 

1. Locuințe 215.655 2.475 

2. Camere de locuit 563.113 6.465 

3. Suprafață locuibilă (m2) 8.266.746 54.885 

4. Proprietate majoritar de stat 4.511 4 

5. Proprietate majoritar privată 211.144 2.471 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Neamț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafața medie a camerelor de locuit per locuință în comuna Săvinești 

este de 8,48 mp, sub media națională din mediul rural de 15,70 mp, 

aspect reflectat de ponderea mică a suprafeței de intravilan în totalul 

suprafeței comunei. 

 

Numărul total de camere de locuit este de 6.465, fiind înregistrată o 

medie de aproximativ 2,61 camere per locuință, sub media din spațiul 

rural național de 2,9 camere/locuință. Raportat la numărul total de 

camere din județul Neamț, cele din comuna Săvinești reprezintă 1,14%. 

 

De asemenea, în urma construcției Platformei Chimice Săvinești în anul 

1957, în cadrul comunei au fost construite și 78 blocuri de locuințe, 

însumând 1.198 de apartamente pentru asigurarea unor locuințe 

muncitorilor și specialiștilor ce urmau să lucreze în domeniul industriei.  
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Resursele umane și ocuparea forței de 
muncă 
 
În contextul crizei economice, efectele negative asupra resurselor umane au fost semnificative, înregistrându-se reduceri considerabile ale ratei de 

ocupare a forței de muncă. Astfel, pentru perioada 2014 – 2020, obiectivul principal al României enunțat în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței 

de Muncă este acela de a realiza o creștere a ratei de ocupare de 75% pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani, fiind adoptate diverse 

măsuri și reforme pentru stimularea creării de noi locuri de muncă.  

 
 

Contextul actual general 

 

În ceea ce privește productivitatea muncii la nivel național, România se 

plasează sub media europeană ca urmare a discrepanțelor 

semnificative existente între țara noastră și celelalte membre ale 

Uniunii Europene, fiind necesare eforturi suplimentare pentru 

diminuarea acestora.  

 

De asemenea, având în vedere faptul că populația României a scăzut 

cu aproximativ 5% în perioada 2000 – 2012, trebuie luată în considerare 

relația de interdependență dintre resursele demografice și rezultatele 

preconizate pentru implementarea într-un mod eficient a strategiei de 

ocupare a forței de muncă.  

 

Referitor la situația populației pe regiuni, se remarcă faptul că Regiunea 

Nord-Est deține cel mai mare procent al numărului de locuitori, cu un 

total de 3.302,2 mii de persoane, conform rezultatelor 

Recensământului Populației din anul 2011. Dintre aceștia, populația 

ocupată civilă reprezentând 49,7% din resursele de muncă ale regiunii 
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de 2.399,3 mii persoane5. Analizând rata medie a șomajului înregistrată 

în anul 2012, aceasta a fost de  4,3%, valoare situată sub media 

națională de 7,0%6. 

 

Cu toate acestea, ca urmare a localizării comunei Săvinești în Regiunea 

Nord-Est, localitatea beneficiază de avantaje semnificative în ceea ce 

privește resursele (suprafețe întinse de păduri, soluri fertile, sare, gaze 

naturale, resurse hidroenergetice), potențialul agricol, turistic și forța 

de muncă calificată în industria chimică, metalurgică și de prelucrare a 

lemnului, ca urmare a numărului ridicat de unități de învățământ 

superior.  

 

În același timp, regiunea dispune de o infrastructură de transport 

extinsă și variată, ce permite un grad ridicat de conectivitate, facilitând 

transportul persoanelor și al mărfurilor atât pe rute feroviare, rutiere 

cât și pe rute aeriene.  

 

La nivel național, Regiunea Nord-Est deține cea mai mare pondere a 

resurselor de muncă, de 17%. Pe de altă parte, rata de ocupare este cea 

mai scăzută, înregistrând un procent de 50% din totalul forței de muncă 

existente, acestea activând în principal în domeniul agriculturii (41,5%) 

și cel al serviciilor (35,6%).   

                                                           
5Balanța Forței de Muncă la 01.01.2012 
6Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2013-2020 

Referitor la structura PIB, conform Anuarului Statistic din 2011, serviciile 

reprezintă 49,8% din PIB, industria și construcțiile reprezintă 30,1% iar 

agricultura reprezintă 10%. 

 

Indicatori reprezentativi 

 

În contextul actual al globalizării, piața forţei de muncă este 

caracterizată de fluctuații și schimbări frecvente ca urmare a evoluției 

tehnologice şi a îmbătrânirii demografice tot mai accentuată a 

populației. Având în vedere faptul că forța de muncă constituie unul din 

cele mai importante aspecte ale dezvoltării economice este necesară 

implementarea unor măsuri care să contribuie la maximizarea ocupării 

și utilizării forței de muncă în vederea susținerii unei creșteri economice 

sustenabile și îmbunătățirii nivelului de trai.  

 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică în anul 

2013, în comuna Săvinești figurează ca fiind angajate în societăţile 

comerciale active 2.468 de persoane7, reprezentând aproximativ 52% 

din populaţia aptă de muncă. Procentul scăzut al populaţiei salariate, 

reflectă insuficienţa locurilor de muncă locale din comună, în 

comparaţie cu cererea existentă pe piaţa forţei de muncă. 

 

 

7Anuarul Statistic al Județului Neamț 
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Tabel nr. 2.14 – Numărul mediu de salariați în perioada 2009 – 2013 

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

În ceea ce privește evoluţia resurselor umane şi a forţei de muncă din 

comuna Săvinești, acestea au înregistrat valori oscilante. Astfel, în anul 

2009, numărul salariaţilor din comună era de 2.497 persoane, în anii 

2009 şi 2011 fiind înregistrată o creștere consecutivă a acestui 

indicator, 266 persoane în anul 2010, respectiv 309 persoane în anul 

2011. Cu toate acestea, în anul 2012 acest indicator a înregistrat o 

scădere de 293 de persoane faţă de anul precedent. 

 

Astfel, din anul 2009 şi până în prezent, numărul salariaţilor din comuna 

Săvinești s-a diminuat cu aproximativ 1,16%, scăderea numărului de 

salariaţi fiind interdependentă de evoluţia mediului economic, în ultimii 

ani încetându-şi activitatea o serie de operatori economici activi din 

zonă. 

 

În ceea ce privește situația populației angajate din comuna Săvinești, 

se constată faptul că în sectorul industriei activează cei mai mulţi 

salariaţi,  procentul înregistrat fiind de 61,22%, superior celui județean 

de 28,7%8. Numărul ridicat de persoane angajate în acest sector este 

                                                           
8Sursa: Analiza socio-economică a Regiunii Nord - Est 2014 – 2020 

justificat şi de numărul de unităţi locale active în sectorul industriei din 

comuna Săvinești, respectiv 122 unităţi locale.  

 

În construcții, ponderea salariaților este de asemenea semnificativă, 

reprezentând 13,24% din totalul populaţiei salariate. De asemenea, 

desfăşurarea activităţilor în construcții în comuna Săvinești este 

favorizată de traversarea comunei a râului Bistrița, albia acestuia fiind 

bogată în materiale de construcții:  nisip, pietriș, pietre de râu. În ceea 

ce priveşte desfăşurarea activităţilor agricole, în comuna Săvinești  se 

practică în mare parte agricultura de subzistenţă, fiind cultivat în 

principal porumbul.  

 

Tabel nr. 2.15 – Situația populației angajate din comuna Săvinești 

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

Nr. crt. Denumire 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Salariați  2.497 2.763 2.806 2.513 2.468 

Nr. crt. Denumire 2012 2013 

1. Agricultură, silvicultură 7 3 

2. Industrie 1.981 1.511 

3. Construcții 62 327 

4. Comerț 87 125 

5. Servicii 75 132 

6. Administrație publică, apărare 31 31 

7. Învățământ 49 34 

8. 
Număr mediu de salariați în sănătate și 

asistență socială 
8 6 

9. Altele 168 344 
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Structura ocupării forţei de muncă din comuna Săvinești, este 

caracterizată de un nivel ridicat al ocupării în industrie, spre deosebire 

de situaţia de la nivel regional, unde activitatea predominantă este 

agricultura. Gradul de ocupare în industrie, în sectorul terţiar al 

serviciilor, comerţului, indică necesitatea considerării unei abordări 

menite să stimuleze inovaţia şi iniţiativa privată dar şi atragerea de 

capital şi de investiţii în comună.  

 

Rata șomajului 
 

Raportat la anul 2010, numărul de salariați din comuna Săvinești a 

scăzut în anul 2012 cu 35 persoane, reprezentând o diminuare de 

aproximativ 22,5%. Comparativ cu același interval, 2010 – 2012, la nivel 

regional numărul salariaților a crescut cu 0,25%, iar la nivel județean s-

a înregistrat o scădere de aproximativ 2 puncte procentuale. 

 

Criza economică de lungă durată existentă la nivel național a generat 

destabilizarea economiei, restructurarea ramurilor și activităților 

economice, toate modificările intervenite având impact direct asupra 

mediului economic şi al gradului de ocupare al forţei de muncă. 

Destabilizarea economiei pe o perioadă îndelungată de timp a generat 

un procent ridicat al şomajului, atât la nivel naţional cât şi local cu 

perspective reduse de reintegrare a şomerilor. 

 

Cu toate că Regiunea Nord-Est dispune de forţă de muncă ieftină, 

calificată, reţele de utilităţi, terenuri disponibile pentru investiţii, 

aceasta reprezintă o zonă cu un grad redus de atractivitate pentru 

investitori, fie români sau străini.  

 

Astfel, atractivitatea scăzută a zonei influențează în mod direct 

creşterea şomajului şi migrarea resurselor umane locale (în special a 

celor calificate) spre zone mai dezvoltate sau în alte țări din Uniunea 

Europeană.  

 

Pe fondul crizei economice, anii 2010 și 2011 au reprezentat o perioadă 

dificilă pentru forţa de muncă din comuna Săvinești, numărul șomerilor 

atingând pragul de 2,52% din populaţia activă de la nivel local. Cu toate 

acestea, comparativ cu situația de la nivel județean, unde numărul 

șomerilor reprezentau 3,68% din populația activă, rata șomajului 

înregistrată în comuna Săvinești a fost semnificativ mai redusă, fapt ce 

denotă existența oportunităților în ceea ce privește locurile de muncă, 

situație datorată în mare parte Platformei Chimice Săvinești care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul comunei și apropierii de orașele 

Piatra-Neamț și Roznov.  

 

Numărul șomerilor înregistrați în anul 2012 în comuna Săvinești era de 

120 de persoane, ceea ce reprezintă 0,16% din șomerii înregistrați la 

nivel regional și aproximativ 1,1% din șomerii existenți la nivel județean.  
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În anul 2011 persoanele aflate în șomaj erau în jur de 135, ceea ce 

reflectă o scădere a șomerilor față de anul 2010 cu 12 puncte 

procentuale.  

 

Tabel nr. 2.16 - Structura pe sexe a șomerilor din comuna Săvinești 

Nr.  

crt. 
Denumire 2010 2011 2012 

1. Șomeri – total 155 135 120 

2. Șomeri - femei 63 74 54 

3. Șomeri - bărbați 92 61 46 

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

Referitor la rata șomajului pe sexe, în anul 2012 numărul șomerilor de 

sex feminin depășeau cu 2,1% pe cei de sex masculin, iar populația 

șomeră care beneficia de indemnizaţie de şomaj era de 54 de persoane 

în anul 2012. 

 

Tabelul nr. 2.17 – Situația șomerilor din comuna Săvinești, 2012 

Nr.  

crt. 
Denumire Număr 

1. Total șomeri înregistrați 120 

2. Șomeri indemnizați 54 

3. Șomeri neindemnizați 66 

4. 
Ponderea șomerilor înregistrați în populația 
stabilă (18-62 ani) % 

1,82% 

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

Referitor la formarea profesională la nivelul judeţului Neamţ, aceasta 

este asigurată pe de o parte de principalul furnizor de formare 

profesională din judeţ, și anume Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Neamţ, iar pe de altă parte de furnizorii de formare 

profesională autorizaţi, remarcându-se o creştere semnificativă a 

activităţilor de formare profesională şi a interesului agenţilor economici 

de la nivelul judeţului pentru  formarea propriului personal.  

 

În cadrul judeţului Neamţ există un număr de 6 puncte de lucru a 

Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, unul dintre acestea 

aflându-se în municipiul Piatra-Neamț, la doar 11 km distanță de 

comuna Săvinești, locuitorii comunei beneficiind de avantaje 

semnificative în ceea ce privește recalificarea pe piața muncii.  

 

La nivelul anului 2012, numărul șomerilor din comuna Săvinești care 

urmau cursuri de recalificare profesională se cifra la 20 de persoane, 

reprezentând doar 16,6% din numărul total de șomeri înregistrați, fiind 

necesară o promovare sporită a oportunităților existente la nivel 

județean în ceea ce privește reintegrarea pe piața forței de muncă a 

șomerilor.  
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Educație 
 

Dezvoltarea durabilă a unei comunități se fundamentează pe calitatea actului educațional, acesta reprezentând un instrument esențial pentru 

îmbunătățirea capacității indivizilor de a gândi și de a acționa în cunoștință de cauză în ceea ce privește adoptarea unor decizii cu impact asupra întregii 

comunități. Astfel, educația contribuie în mod direct la îmbunătățirea calității vieții, având capacitatea de crea o lume mai prosperă și mai sănătoasă. 

În acest context, este necesară o reorientare a sistemului educațional curent care se bazează în mare parte pe oferirea de informații către unul axat pe 

identificarea de soluții și rezolvarea problemelor într-un mod eficient, trasându-se astfel calea către dezvoltarea durabilă a comunității.  

 

Contextul actual general 
 

În comuna Săvinești îşi desfăşoară activitatea 3 grădinițe: Grădinița cu 

program normal Săvinești, Grădinița cu program prelungit Săvinești, 

Grădinița Dumbrava-Deal, și 3 școli: Școala cu clasele I-VIII nr. 1 

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

Primară I-IV din satul Dumbrava-Deal. 

 

Clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ au o 

vechime de peste 30 de ani, însă jumătate dintre acestea, respectiv 3 

instituții educaționale au fost recent modernizate: Școala Generală nr. 

1 Săvinești, Școala Generală „I. Gervescu Săvinești” și Grădinița cu 

program prelungit. Cu toate acestea, infrastructura educațională de la 

nivelul comunei nu prezintă probleme semnificative, sălile de clasă fiind 

dotate cu echipamentele necesare desfășurării actului educațional în 
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condiții optime. Elevii au acces la 2 laboratoare de informatică dotate 

cu 62 de calculatoare conectate la internet, două terenuri și o sală de 

sport.  

 

În ceea ce privește sistemul de încălzire în unitățile școlare, acesta este 

asigurat prin intermediul centralelor termice pe gaz, fiind în stare bună 

de funcționare. Iluminatul din cadrul unităților de învățământ este 

asigurat prin conectarea la iluminatul public, acesta fiind furnizat de 

către E-ON Moldova, iar alimentarea cu apă potabilă în cadrul unităților 

de învățământ este asigurată de rețeaua publică de apă de la nivelul 

comunei, aflată în administrarea societății ApaSERV SA. De asemenea, 

unitățile școlare din satul Săvinești sunt racordate la rețeaua de 

canalizare menajeră.  

 

Având în vedere distanța mare dintre locuințele elevilor și unitățile de 

învățământ, la nivelul comunei Săvinești este pus la dispoziția elevilor 

un microbuz care asigură transportul copiilor cu domiciliul în satul 

Dumbrava-Deal către satul Săvinești și retur în vederea descurajării 

abandonului școlar.  

 

În anul școlar 2013/2014, populaţia şcolară și preşcolară din unităţile 

de învățământ existente în comuna Săvinești este formată din 506 elevi. 

În comparaţie cu situaţia din anul şcolar 2010/2011, populaţia şcolară 

a înregistrat o evoluție negativă de aproximativ 16%.  

 

 

Tabel nr. 2.18 - Populația școlară din comuna Săvinești   

Nr. 

crt. 
Denumire 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

1. Învățământ preșcolar 179 174 165 124 

2. Învățământ primar 220 211 193 190 

3. Învățământ gimnazial 204 188 187 194 

Total comună 603 573 545 506 

Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești 

 

În ceea ce privește structura elevilor pe tipul de învățământ se constată 

faptul că majoritatea acestora sunt înscriși în învățământul gimnazial, 

aceștia reprezentând 38% din totalul populației școlare. Elevii înscriși în 

cadrul învățământului primar reprezintă 37%, iar cei din învățământul 

preșcolar sunt în procent de 24% din numărul total de elevi existenți la 

nivelul anului 2013/2014.  
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Figura nr. 2.6 – Raportul număr cadre didactice - elevi 9 

 

Cadrele didactice care își desfășoară actvitatea în unităţile de 

învăţământ din comună în anul şcolar 2013/2014 se cifrează la un 

număr de 34. Analizând evoluţia numărului acestora în intervalul de 

timp 2010 – 2014 se constată o dependență pozitivă față de numărul 

şcolarilor înscrişi.  

 

Astfel, raportat la anul 2010, numărul cadrelor didactice din instituţiile 

de învăţământ din comuna Săvinești a scăzut la nivelul anului 2014 cu 

aproximativ 20%, urmărind trendul de descreștere al populației școlare.  

 

Referitor la numărul de elevi/cadru didactic, în comuna Săvinești este 

de 14,88, ceea ce ilustrează faptul că valoarea acestuia este puțin mai 

ridicată vis-a-vis de cea înregistrată la nivel județean de 14,64 

                                                           
9Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești  

elevi/cadru didactic. Cu toate acestea, numărul de elevi care revin unui 

cadru didactic se încadrează în limitele normale, numărul maxim de 

elevi care pot face parte dintr-o clasă conform legislației în vigoare fiind 

de 20. 

 

În anul școlar 2013/2014, elevii din cadrul comunei Săvinești au 

participat la numeroase concursuri județene și naționale, implicarea și 

rezultatele acestora reflectându-se asupra calității sistemului 

educațional. Astfel, 4 elevi din învățământul primar au obținut premiul 

I la Concursul Național „Eurojunior”, iar un elev a obținut mențiune la 

Concursul Național „English My Love” pentru învățământul gimnazial. 

De asemenea, elevii au participat și la Concursul Județean „Tu decizi 

pentru sănătatea ta”, obținând 10 premii I și 4 premii II pentru colaj și 

pictură. În anul 2014, 37 de elevi au participat la Concursul Internațional 

„Căngurașul Matematician”, primind calificative de bine, foarte bine și 

excelent.  

 

De asemenea, elevii din cadrul comunei Săvinești participă la diferite 

proiecte organizate la nivel local și județean care contribuie la 

dezvoltarea capacității de studiu a elevilor și la îmbunătățirea 

cunoștințelor generale legate de mediul înconjurător, cultură, tradiție 

și spirit civic, printre care: 

§ Geografia întâlnește istoria, 2013; 

§ Cultură și civilizație, 2013; 
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§ Pădurea – plămânul verde al planetei, 2014; 

§ Sport și Loisir, 2014; 

§ România, țara mea, 2014; 

§ Folclorul, cartea de identitate a neamului, 2014; 

§ Fii darnic, fii bun, 2014. 
 

Deşi la nivel național zonele rurale înregistrează cea mai ridicată 

valoare a abandonului școlar, în comuna Săvinești procentul elevilor 

care au abandonat ciclul de studii a fost destul de redus, de aproximativ 

0,78%, situație ce demonstrează faptul că elevii conștientizează 

importanța educației pentru asigurarea unor condiții de viață decente.   

 

Tabel nr. 2.19 - Procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională   

Nr. 

crt. 
Denumire 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

1. Rata de promovabilitate 69% 53% 50% 51% 

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

 

În același timp, frecvența elevilor în unitățile de învățământ din comuna 

Săvinești este de 98%, fapt ce ilustrează o prezență ridicată a elevilor la 

orele de curs și o preocupare deosebită pentru educație și studiu, atât 

din partea elevilor cât și din partea părinților.  

 

Cu toate acestea, media de promovabilitate a elevilor înscriși la 

bacalaureat din ultimii ani (2010 - 2013) a fost de 55,75%, procentul cel 

mai ridicat înregistrându-se în anul 2010 – 69%, iar cel mai scăzut în 

anul 2012 – 50%. Comparativ cu cea înregistrată la nivel național în 

mediul rural, media de promovabilitate a elevilor din comuna Săvinești 

în anul școlar 2013/2014 este cu 1,46% mai ridicată, însă cu 14,21% mai 

redusă față de media națională din mediul urban.  

 

Schimbările frecvente în ceea ce privește organizarea examenului de 

bacalaureat și introducerea camerelor de supraveghere în sălile de 

examen au contribuit semnificativ la reducerea ratei de promovabilitate 

a elevilor, înregistrându-se un flux descrescător al numărului de 

absolvenți începând cu anul școlar 2011/2012.  

 

Elevii din cadrul unităților de învățământ din comuna Săvinești au acces 

la o bibliotecă ce deține un număr total de 6.804 volume, un calculator, 

un xerox și un flipchart. De asemenea, elevii au acces și la un Centru de 
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Documentare și Informare, localizat în Căminul Cultural din Săvinești, 

găzduind diverse activități organizate în cadrul proiectelor locale și 

județene.  

 

Acesta deține un fond de carte de 4.395 de volume, 3 calculatoare, 1 

laptop, xerox, videoproiector, laminator, imprimantă și sistem 

HomeCinema care facilitează desfășurarea procesului de învățare și 

informare a școlarilor.  

 

Din cauza lipsei unei instituții școlare liceale, dar și localizării comunei 

în apropierea orașului Piatra Neamț, majoritatea elevilor aleg sa-și 

continue studiile liceale în zona urbană, fapt ce contribuie la 

diversificarea pregătirii populației din comună, atât la nivelul studiilor 

dar și al specializărilor obținute. 
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Principalele probleme  

 

Din punct de vedere al gradului de uzură al clădirilor în care își 

desfășoară activitatea unitățile de învățământ, acestea au o vechime de 

peste 30 de ani, fiind necesară realizarea unor lucrări de reabilitare și 

modernizare a acestora pentru asigurarea unor servicii educaționale 

calitative, care să nu perecliteze siguranța elevilor și a cadrelor 

didactice.  

 

De asemenea, la nivelul unităților de învățământ din comuna Săvinești 

se constată lipsuri în ceea ce privește dotarea acestora cu infrastructură 

IT, care să permită adaptarea elevilor la o societate care se bazează din 

ce în ce mai mult pe tehnologia informațională, utilizarea calculatorului 

stimulând capacitatea de învățare, gândirea logică și spiritul creativ.  

 

O altă problemă semnificativă cu care se confruntă sistemul 

educațional de la nivelul comunei Săvinești constă în lipsa unei instituții 

liceale, care să ofere elevilor oportunitatea de a continua studiile în 

localitate. Astfel, aceștia aleg să-și continue studiile în Municipiul 

Piatra-Neamț sau în orașul Roznov, situație ce reprezintă un obstacol 

semnificativ în menținerea elevilor în cadrul sistemului școlar local. 

 

 

Pe de altă parte, în vederea dezvoltării infrastructurii educaționale de 

la nivelul comunei Săvinești este necesară retenția cadrelor didactice 

cu o pregătire adecvată în cadrul comunei prin acordarea de facilități 

în ce privește oferirea de locuințe și asigurarea unei retribuții financiare 

decente.  

 

Altă problemă identificată cu care se confruntă sistemul educațional 

din cadrul comunei Săvinești este legată de situația financiară limitată 

a populației din mediul rural. Astfel, sprijinirea elevilor cu o situație 

materială precară trebuie să reprezinte o prioritate pentru administrația 

publică locală, contribuind la dezvoltarea factorului uman de la nivel 

local.  
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Sănătate 
 

Sănătatea reprezintă elementul cheie pentru asigurarea unui grad ridicat de bunăstare a indivizilor şi a societăţii, o populaţie sănătoasă constituind în 

același timp și o condiţie necesară pentru productivitate şi prosperitate economică. De asemenea, sectorul sănătății reprezintă un motor esențial în 

procesul de expansiune al sectorului serviciilor, fiind un furnizor importat de locuri de muncă și formare profesională, dar și o sursă și un utilizator 

semnificativ al tehnologiilor inovatoare, care contribuie la sprijinirea coeziunii economice și sociale. Astfel, la nivelul oricărei comunități este necesară 

realizarea de investiții care să permită creșterea speranței de viață sănătoasă a populației, contribuind în mod direct la creșterea socio-economică.  

 
Contextul actual general 
 

Infrastructura sanitară din comuna Săvinești este formată din 3 

cabinete medicale, 2 cabinete stomatologice, 1 cabinet de tehnică 

dentară și 2 puncte farmaceutice, acestea fiind localizate în satul 

Săvinești. În ceea ce privește personalul medico-sanitar, în cadrul 

cabinetelor activează un număr de 6 cadre medicale care ajută la 

prevenirea și atenuarea problemelor de sănătate cu care populația 

comunei se confruntă. 

  

Referitor la numărul de cabinete medicale raportate la numărul de 

locuitori, de 3 cabinete la 6.585 de persoane, se constată faptul că 

valoarea acestuia este mai ridicată comparativ cu cea înregistrată la 

nivel județean, de 3 cabinete la doar 2.195 persoane. De asemenea, 
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numărul de cabinete stomatologice ce revin populației existente la 

nivelul comunei Săvinești ajunge la 2 pentru 6.585 de persoane, în timp 

ce la nivel județean se înregistrează o valoare mai scăzută, de 2 unități 

la 3.721 de persoane. În ceea ce privește punctele farmaceutice, la 

nivelul județului Neamț se înregistrează 2 unități la 5.144 de persoane, 

în timp ce în comuna Săvinești există 2 puncte farmaceutice la 6.585 de 

locuitori. 

 

Comuna Săvinești se confruntă cu o insuficiență semnificativă legată 

de personalul medical. Astfel, unui medic ii revin aproximativ 1.097 de 

locuitori, cu mult peste numărul de pacienți care revin unui cadru 

medical la nivelul județului, de 616 persoane.  

 

 

În comuna Săvinești nu există spitale, cel mai apropiat aflându-se în 

orașul Piatra Neamț,  la circa 11 km: Spitalul Județean de Urgență Piatra 

Neamț, care beneficiază de o dotare avansată și oferă servicii de calitate 

pentru o gamă largă de boli și afecțiuni medicale. De asemenea, 

Spitalul Județean asigură și serviciul de ambulanță, apelurile de urgență 

fiind preluate prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri 

de Urgență – 112. 

 

La finalul anului 2013, cele 3 cabinete medicale care activează în 

comuna Săvinești au efectuat un număr de 21.600 de consultații, iar în 

perioada 2009 - 2012 numărul de consultații a ajuns la 86.476.  

 

În comuna Săvinești, persoanele cu asigurare medicală se cifrează la 

4.587, reprezentând aproximativ 70% din totalul populației, acestea 

având dreptul la un pachet de servicii conform prevederilor Legii nr. 95 

din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății. În ceea ce 

privește persoanele neasigurate, acestea reprezintă 30% din populația 

comunei Săvinești, iar majoritatea fac parte din categoria persoanelor 

defavorizate.  

 

Cu toate că resursele financiare ale persoanelor neasigurate sunt 

minime, acestea sunt obligate să suporte costul fiecărui serviciu 

medical în parte, beneficiind de un pachet gratuit de servicii doar în 

cazuri de urgență, această situație îngreunând și mai mult procesul de 

incluziune socială a persoanelor defavorizate.  
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În ceea ce privește starea de sănătate a populației, principalele afecțiuni 

ale locuitorilor sunt următoarele: boli reumatice, boli cardiovasculare, 

boli ale aparatului respirator, boli endocrinologice, afecțiuni ale 

ficatului și căilor biliare, 30% dintre locuitorii comunei fiind 

diagnosticați cu boli cronice.  

 

Principalele probleme 
 

În prezent, sistemul medical existent la nivelul comunei Săvinești nu 

prezintă metode moderne de prevenire și tratare a problemelor de 

sănătate ale locuitorilor, astfel încât, îmbunătățirea serviciilor medicale 

trebuie sa constituie o prioritate pentru administrația publică locală.  

Implementarea unui sistem sanitar eficient, cu o infrastructură adecvată 

va contribui semnificativ la asigurarea unor servicii medicale de calitate 

oferite populației.  

 

Având în vedere numărul ridicat de persoane care revin unui medic 

(1.097 locuitori) comparativ cu media națională (455 locuitori), una din 

problemele identificate la nivel local este insuficiența personalului 

sanitar și a cabinetelor medicale, fiind necesară implementarea unor 

măsuri de retenție a personalului specializat prin asigurarea de diverse 

facilități financiare și materiale.  

 

De asemenea, în vederea reducerii disparităților regionale, se impune 

ca o necesitate din ce în ce mai stringentă ca sistemul sanitar să se 

ridice la standardele impuse de către Uniunea Europeană prin creșterea 

competitivității din sectorul medical prin atragerea și reținerea 

personalului sanitar specializat, și nu în ultimul rând prin stimularea 

investițiilor private la nivelul comunei.  

 

În același timp, una din principalele probleme este reprezentată de 

lipsa unui sistem unic informatic care să integreze furnizorii de 

asistență medicală și care să contribuie la eficientizarea sistemului 

sanitar. 

 

Totodată, este necesar ca persoanelor care nu beneficiază de asigurări 

medicale să li se asigure accesul la servicii sanitare în vederea prevenirii 

și tratării afecțiunilor medicale prin întocmirea de dosare sociale, având 

în vedere faptul că majoritatea dintre acestea fac din categorii 

defavorizate, cu resurse financiare reduse.  

  

Bugetul redus alocat anual către sistemul sanitar este insuficient pentru 

buna organizare și desfășurare a unităților medicale, astfel încât este 

necesară suplimentarea fondurilor pentru asigurarea unor servicii de 

calitate care să se plieze pe nevoile actuale ale locuitorilor, contribuind 

astfel în mod direct la dezvoltarea durabilă a comunității și la creșterea 

nivelului de trai al locuitorilor.  
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Servicii sociale 
 

Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă un obiectiv principal al strategiei Europa 2020, care se concretizează prin reducerea numărului 

de persoane expuse riscului sărăciei, nivelului de precaritate materială severă și a numărului de persoane din cadrul gospodăriilor caracterizate cu un 

nivel scăzut de ocupare a forței de muncă, fiind necesară promovarea incluziunii sociale care joacă un rol important în îmbunătățirea capitalului uman 

și contribuie la dezvoltarea armonioasă a comunității locale. 
  

 

Contextul actual general 
 

În comuna Săvinești, serviciile sociale sunt furnizate în principal de 

către Serviciul public de asistență socială, de Fundația „Solidaritate și 

Speranță”, filiala Săvinești și prin intermediul Centrului de Servicii 

Sociale „Samariteanul Milostiv” din cadrul Parohiei „Sf. Voievozi” din 

satul Săvinești, acesta din urmă administrând din anul 2005 Centrul 

Social Polivalent ”Popasul Iubirii Milostive”, centru ce deservește (în 

parteneriat cu Primăria Săvinești și Școala din Săvinești) un număr de 

84 de copii proveniți din familii defavorizate, oferindu-le zilnic o masă 

caldă de prânz. 

 

De asemenea, acestea asigură servicii de găzduire, asistență medicală, 

îngrijire, readaptare dar și consiliere pentru menținerea, refacerea sau 

dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor cu dizabilități. 

Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei 

Săvinești are în vedere creșterea gradului de incluziune socială prin 

identificarea și soluționarea problemelor sociale ale comunității din 

diferite domenii precum: protecția copilului, a familiei, a persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a 

persoanelor aflate în nevoi. 

 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, compartimentul 

de asistența socială desfășoară următoarele activități: 

§ prevenirea situațiilor care pot conduce la marginalizare sau 

excluziune socială; 

§ identificarea nevoilor individuale și de grup și a principalelor 

categorii de persoane care beneficiază de servicii sociale;  
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§ informarea asupra situațiilor de vulnerabilitate și dificultate, 

precum și asupra drepturilor sociale legale ale persoanelor;  

§ realizarea de măsuri educative și de supraveghere destinate 

preîntâmpinării comportamentelor deviante;  

§ acordarea de sprijin material și financiar persoanelor și familiilor 

cu venituri reduse cu scopul acoperirii nevoilor minime, 

prevăzute de ansamblul dispozițiilor legale în vigoare.  

 

Administrația publică locală finanțează anual departamentul de servicii 

sociale în vederea acordării de ajutor financiar localnicilor care au o 

situație socială precară. Pentru anul 2013, cheltuielile privind serviciile 

sociale au fost în valoare de 1.337 mii lei, reprezentând 17% din bugetul 

total.  

  

Referitor la numărul persoanelor cu dizabilități din comuna Săvinești, 

acestea se cifrau la 40 de persoane în anul 2013 care beneficiază de 

indemnizație de handicap. 

 

Totodată, serviciile sociale oferă ajutor și persoanelor cu resurse 

financiare limitate prin acordarea unui sprijin financiar pentru încălzire. 

Astfel, numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire în anul 2013 era 

de 148 de persoane, reprezentând 2,24% din totalul populației.  

 

 

 

De asemenea, pentru integrarea persoanelor defavorizate pe piața 

forței de muncă și sprijinirea familiilor cu venituri reduse, Centrul de 

Servicii Sociale „Samariteanul Milostiv” din cadrul Parohiei „Sf. Voievozi” 

a inițiat diverse proiecte, printre care: 

§ Cursuri de specializare: curs de croitorie, frizerie, patiserie-

cofetărie, confecționat lumânări decorative, curs de hand-made; 

§ Campania “Fii Moș Crăciun pentru un copil”; 

§ Campania “Și copii sărmani vor să meargă la școală”; 

§ Campania “Ucenicii lui Moș Nicolae”; 

§ Tabăra de creație „Aripi de îngeri”. 
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Principalele probleme 

 

Conceperea de politici de succes privind ocuparea forţei de muncă și 

educaţia joacă un rol semnificativ în combaterea sărăciei și a excluziunii 

sociale, reducerea sărăciei îmbunătățind oportunităţile de angajare ale 

lucrătorilor și șansele copiilor la o educație de calitate.  

 

Astfel, este necesară întreruperea transmiterii sărăciei de la o generaţie 

la alta și asigurarea de șanse egale pentru toţi locuitorii comunei 

Săvinești. De asemenea, trebuie consolidată intervenţia administrației 

publice în domenii precum asistenţa medicală și educaţia, fiind 

esențiale asigurarea unui echilibru corespunzător între muncă și viaţa 

privată și încurajarea participării persoanelor care fac parte din grupuri 

defavorizate pe piaţa forţei de muncă.  

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, în comuna Săvinești se impune o atenție sporită 

serviciilor sociale oferite pentru prevenirea excluziunii pe termen lung 

și pentru a spori eficiența cheltuielilor sociale. Astfel, disponibilitatea și 

îngrijirea de înaltă calitate a copiilor, înlesnirile fiscale pentru 

persoanele cu venituri reduse și prestaţiile sociale bine concepute și 

orientate sunt instrumente esenţiale în acest sens.  

 

La nivelul comunei Săvinești, protecţia socială oferă persoanelor 

siguranţă în faţa riscului social și ajută la reducerea gradului de sărăcie. 

În același timp, este necesară încurajarea incluziunii grupurilor 

vulnerabile și combaterea atitudinilor și practicilor sociale de 

discriminare, contribuind semnificativ la dezvoltarea durabilă a 

comunității. 
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Cultură și artă 
 

Cultura constituie unul din cele mai importante instrumente pentru dezvoltare durabilă, cu impact asupra întregii comunități la nivel social, economic 

și de mediu, contribuind în mod special la reducerea sărăciei și la creșterea economică locală. De asemenea, patrimoniul cultural reprezintă o zestre 

importantă a unei comunității pentru spațiul comun european, fiind necesară protejarea și valorificarea identității și diversității locale prin îmbunătățirea 

infrastructurii, susținerea activităților și propagarea valorilor culturale. 

 

 

Patrimoniul cultural 
 

Comuna Săvinești deține obiective de patrimoniu cultural cu o 

încărcătură istorică semnificativă ce pot contribui la accelerarea 

procesului de dezvoltare din punct de vedere economic și social al 

comunității. Cu toate acestea, în prezent, interesul vis-a-vis de 

conservarea patrimoniului cultural este relativ scăzut, fiiind necesară 

implementarea unor măsuri care să atragă un nivel ridicat de investiții 

în dezvoltarea infrastructurii culturale și organizarea de activități 

artistice.  

 

În ceea ce privește obiectivele de patrimoniu de la nivel local, acestea 

nu sunt incluse în circuitele turistice de la nivel regional și național, 

promovarea slabă a acestora generând o stagnare a dezvoltării 

structurilor de cazare agro-turistice din cadrul comunei. 

 

La nivelul comunei există o tradiție de cinstire a ostașilor care au luptat 

pentru apărarea pământului și independenței naționale. Astfel, în 

cadrul comunei s-au ridicat monumente ale eroilor, acestea nefiind 

incluse în lista monumentelor din județul Neamț: 

§ Monumentul eroilor  realizat în 1877; 

§ Monumentul eroilor ce datează din perioada de după primul 

război mondial; 

§ Monumentul eroilor construit după cel deal doilea război 

mondial. 
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În comuna Săvinești există un singur cămin cultural, localizat în satul de 

reședință. Acesta a fost reabilitat recent cu ajutorul fondurilor alocate 

de la bugetul de stat și găzduiește diverse evenimente culturale, de la 

serbări școlare la spectacole realizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

Crăciun și Anul Nou.  

 

De asemenea, cultura comunei Săvinești este susținută și prin 

intermediul bibliotecii publice, bibliotecii școlare și al Centrului de 

Documentare și Informare din localitatea de reședință. Biblioteca 

publică deține un fond de carte de 11.199 de volume, iar cea școlară 

deține un număr total de 6.804 volume. Referitor la Centrul de 

Documentare și Informare, acesta găzduiește diverse activități destinate 

elevilor pe teme istorice și culturale. 

 

În ceea ce privește lăcașurile de cult, în comuna Săvinești există cinci 

biserici: Biserica cu hramul Sf. Voievozi, Biserica Sf. Înviere și Biserica Sf. 

Dumitru în satul Săvinești, iar în satul Dumbrava-Deal au fost construite 

două biserici: Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril și Biserica Sf. 

Constantin și Elena.  

 

Biserica cu hramul "Sf. Voievozi": este situată în partea sudică a 

Săvineștilor, pe terasa a doua a râului Bistrița, fiind construită pe locul 

unei alte biserici din stejar realizată la jumătatea secolului al 19-lea, 

aceasta din urmă fiind mistuită de un incendiu provocat de descărcări 

electrice în vara anului 1952. 

 

Biserica de lemn "Sf. Înviere": este situată pe malul stâng al Bistriței 

în satul Săvinești și a fost construită în anul 1820 din bârne pe soclu de 

piatră de către obștea satului, constituind o creație reprezentativă 

pentru arhitectura populară religioasă din zona Neamț, remarcabilă 

prin eleganța și proporționalitate. 
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Evenimente culturale 
 

În ultimii ani, la nivelul comunei Săvinești administrația publică locală a 

organizat diverse evenimente culturale dedicate atât locuitorilor cât și 

turiștilor, precum: Ziua comunei, Balul gospodarilor, Balul Sărbătorilor 

de Paște, Datini și Obiceiuri Populare de Crăciun, cu rolul de a păstra 

vii tradițiile și obiceiurile populare și de revitalizare a mediului cultural.  

 

Dintre aceste evenimente, Ziua Comunei reprezintă sărbătoarea cea 

mai așteptată de locuitori, aceasta având loc anual în a treia săptămână 

din luna August. Astfel, cu ocazia acestui eveniment se organizează 

spectacole de muzică și dans la care participă artiști renumiți la nivel 

național, regional și local, iar elevii școlilor din comună realizează 

diverse momente artistice. 

 

Evenimentele culturale de la nivelul comunei Săvinești sunt susținute și 

de către instituțiile de învățământ și de cultură, în ultimii ani 

desfășurându-se nenumărate activități culturale și recreative, printre 

care: 

§ Ziua Eroilor – activitate de comemorare a luptătorilor în război; 

§ Prietenii pompierilor; 

§ Școala altfel – activități culturale extrașcolare;  

§ Serbări de Crăciun și Anul Nou; 

§ Târg de Mărțișor; 

§ Ziua Sportului în comuna Săvinești.  
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Sport și agrement 
 

Sportul, împreună cu educația și cultura influențează dezvoltarea durabilă a unei comunități prin promovarea responsabilității sociale și a unor principii 

etice fundamentale și al respectului față de mediu. De asemenea, sportul promovează responsabilitatea și spiritul de echipă, atuuri necesare oricărei 

comunități, punând bazele unei creșteri economice sustenabile. În același timp, sportul aduce beneficii în ceea ce privește asigurarea unei vieți sănătoase, 

cu impact pozitiv asupra dezvoltării locale.  
 

 

Comuna Săvinești deține o baza sportivă multifuncțională, dată în 

folosință în decursul anului 2012. Aceasta cuprinde un teren de sport 

de 40 x 20 m, pretabil pentru o gamă largă de activități sportive: fotbal, 

baschet, volei și handbal, prevăzut cu băi și vestiare moderne. Terenul 

este destinat tinerilor și elevilor școlilor din comuna Săvinești, pentru 

competiții sportive școlare și activități recreative.  

 

De asemenea, baza materială sportivă din comuna Săvinești este 

completată și de cele 2 terenuri și sala de sport existente în cadrul 

școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2 din satul de reședință.  

 

În vederea promovării activităților sportive în rândul tinerilor în anul 

2012 a fost amenajată și o zonă de exerciții fitness în aer liber, pe o 

suprafață de 400 mp.  
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Handbalul a constituit un sport reprezentativ pentru comuna Săvinești, 

echipa de handbal masculin fiind 5 ani consecutiv Campioana 

României. Cu toate acestea, în anul 2005 a fost desființată. În prezent, 

la nivelul comunei se practică în principal volei, dar și fotbalul, existând 

o echipa de volei băieți, o echipă de volei fete și o echipă de fotbal 

băieți, cu rezultate deosebite în campionatele locale, regionale și 

naționale. 

 

De asemenea, localizarea comunei în imediata apropiere a râului 

Bistrița, le oferă pasionaților de pescuit posibilitatea practicării acestui 

sport în zonele reglementate. În vederea dezvoltării pescuitului, 

administrația locală are în vedere realizarea în parteneriat cu Parohia 

Sf. Arhangheli Mihail și Gavril a unui lac de pescuit sportiv și de 

agrement în zona iazului din Lunca Bistriței, contribuind astfel la 

diversificarea activităților recreative de la nivelul comunei.  
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Mediul 
 

Criza ecologică determinată de exploatarea intensă a resurselor naturale și degradarea mediului înconjurător a reprezentat baza conceptului de 

dezvoltare durabilă, axându-se în primă fază pe conservarea calității factorilor de mediu. În prezent, dezvoltarea durabilă promovează progresul 

economic și social, vizând nevoile prezente și viitoare ale unei comunități și mediul natural prin protejarea, conservarea cadrului natural și atenuarea 

deteriorării actuale a ecosistemelor în procesul de creștere economică. 

 

Contextul actual general 

 

Deși este situată în mediul rural, comuna Săvinești nu este privată de 

existența factorilor de poluare a mediului natural, care variază de la 

poluarea fonică la poluarea solului, a apei și a aerului.  

 

Majoritatea efectelor negative asupra mediului natural sunt de sursă 

industrială, Platforma Chimică de la Săvinești constituind un factor 

important de poluare. Astfel, activitățile realizate în cadrul acesteia au 

produs de-a lungul timpului multiple contaminări a factorilor de mediu 

din comună și localitățile alăturate.  

 

În ceea ce privește calitatea aerului, aceasta este amenințată de noxele 

emise de platforma chimică și de traficul rutier intens de pe DN 15 și 

DN 157 care traversează comuna. Astfel, în anul 2013, platforma 
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chimică a fost responsabilă de poluarea cu amoniac a aerului, 

concentrația maximă admisă fiind depășită de până la 14 ori. 

 

În ceea ce privește monitorizarea poluării atmosferice, comuna 

Săvinești nu dispune de o stație locală de monitorizare a indicatorilor 

specifici, aceasta realizându-se prin intermediul măsurătorilor la stația 

localizată în orașul Piatra Neamț. Cu toate că activitatea chimică din 

preajma orașului de reședință al județului este intensă, în general 

valorile înregistrate sunt situate sub limita maximă admisibilă stabilită 

de legislația în vigoare pentru principalii poluanți atmosferici (dioxid de 

sulf, oxizi de azot, pulberi în suspensie).  

 

Comuna Săvinești este traversată de râul Bistrița și de pârâul Cracău, 

acestea provocând adesea inundații ca rezultat al topicii ghețurilor și a 

cantităților ridicate de precipitații în anotimpurile de primăvară și vară, 

producând numeroase pagube la nivelul gospodăriilor din comună.  

 

De asemenea, calitatea apelor de suprafață este amenințată de 

activitatea platformei chimice localizată la 12 m de malul râului Bistrița, 

contribuind la poluarea acestuia și la amenințarea faunei piscicole. 

Astfel, în anul 2011 și 2012, apele Bistriței au fost poluate accidental cu 

produs petrolier, ca urmare a unor defecțiuni survenite la o companie 

din sectorul industrial.  

 

De cele mai multe ori poluarea accidentală este de intensitate mare și 

de scurtă durată, fiind necesară evitarea evenimentelor de acest tip 

care generează pagube semnificative, atât la nivelul faunei piscicole cât 

și asupra sănătății umane. Astfel, autoritățile publice trebuie să 

elaboreze un plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale 

în vederea diminuării consecințelor asupra mediului natural din 

comună și din împrejurimi.  

 

De asemenea, prezența deșeurilor aruncate pe malurile apelor 

curgătoare contribuie la creșterea gradului de poluare, situație ce 

necesită implicarea stringentă a administrației publice locale în vederea 

ecologizării apelor de suprafață și la creșterea gradului de informare a 

populației în ceea ce privește efectele negative asupra mediului 

înconjurător.  

 

În același timp, insuficiența rețelelor de canalizare și a sistemelor de 

epurare a apelor uzate generează creșterea cantităților de poluanți din 

apele uzate, influențând în mod negativ calitatea apelor de suprafață.  

 

În ceea ce privește calitatea solurilor de pe teritoriul comunei, aceasta 

este influențată în mare măsură și de activitățile umane, de fenomenele 

meteorologice și în mare parte de activitățile industriale care 

contaminează solul cu substanțe chimice nocive.   
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Spații verzi               Managementul deșeurilor 

 

În ceea ce privește spațiile verzi, acestea acoperă doar 4,1% din 

suprafața totală a comunei, o valoare redusă comparativ cu situația de 

la nivel județean, unde spațiile verzi dețin o pondere semnificativă 

(65%). Astfel, este necesar ca administrația publică locală să 

implementeze varii proiecte care să vizeze îmbunătățirea și extinderea 

acestora.  

 

La nivelul comunei există două parcuri pentru copii, ambele însumând 

5.550 mp. Acestea au fost reabilitate în anul 2013 și sunt dotate cu 

infrastructura specifică parcurilor pentru copii: leagăne, tobogane, 

bănci. De asemenea, s-au amenajat spațiile verzi, plantându-se copaci 

și flori împrejurul acestora.  

 

 

Autoritățile administrației publice joacă un rol important în asigurarea 

implementării la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor 

asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, 

principala responsabilitate a acestora fiind de a implementa la nivel 

local un sistem de management al deșeurilor eficient. 

 

Sistemul de management al deșeurilor de la nivel local trebuie să 

asigure un grad ridicat de acoperire a colectării deșeurilor (100%), 

posibilitatea de colectare selectivă prin montarea de pubele și 

construirea de centre de colectare, facilitarea transportului deșeurilor 

la locul de depozitare, tratarea acestuia, valorificarea și eliminarea 

finală a deșeurilor. 

 

În comuna Săvinești, sistemul actual de management al deșeurilor 

acoperă toate localitățile, 100% dintre gospodăriile existente 

beneficiind de serviciile asigurate de firma de specialitate S.C. 

ROZNOVSAL S.R.L., spațiul de depozitare al deșeurilor colectate fiind 

localizat în orașul Roznov. Acesta respectă prevederile din domeniu de 

la nivel național și european.   

 

De asemenea, la nivelul comunei este pus în funcțiune și un sistem 

selectiv de colectare și reciclare a deșeurilor din hârtie, metal și PET care  
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acoperă toate localitățile comunei, ponderea gospodăriilor care 

beneficiază de sistemul de colectare selectivă fiind de 100%.  

 

Un rol important în asigurarea unui management al deșeurilor eficient 

îl are participarea locuitorilor comunei la reducerea cantității de deșeuri 

generate prin achiziționarea de bunuri cu o lungă durată de folosire și 

prin reutilizarea acestora (reparare, donație, etc.). De asemenea, având 

în vedere caracterul rural al zonei, o altă măsură dezirabilă de reducere 

a deșeurilor menajere este practicarea compostului în cadrul fiecărei 

gospodării. 
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Capacitatea administrației publice 
locale 
 

Aderarea la Uniunea Europeană implică reabilitarea sistemului de administrație publică cu scopul funcționării acestuia într-un mod eficient în slujba 

cetățeanului. Astfel, în vederea sprijinirii procesului de reformă a sectorului administraţiei publice, principalele priorităţi ale comunei Săvinești vor viza 

furnizarea unor servicii publice de calitate, creșterea veniturilor la nivel local, sprijinirea dezvoltării capacităţii de valorificare a potenţialului local şi 

implementarea de măsuri pentru atragerea de investitori strategici care să susțină și să contribuie la dezvoltarea comunei Săvinești. 

 

Contextul actual general 
 

Dezvoltarea economiei locale se fundamentează pe o administrație 

publică eficientă și transparentă, ocupând un rol semnificativ prin 

susținerea și implementarea unui management potrivit contextului de 

modernizare și reformare a instituțiilor publice ca urmare a aderării la 

Uniunea Europeană.  

 

În comuna Săvinești, autonomia locală se realizează sub directa 

conducere a autorităților publice locale, constituite din:  

§ Consiliul Local: format din 14 membri, care hotărăște în condițiile 

legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care 

aparțin de competența altor autorități publice sau locale;  
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§ Primarul (ca autoritate executivă): asigură respectarea drepturilor 

și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor, hotărârilor și ordonanțelor 

Guvernului și hotărârilor Consiliului Local.  

 

În vederea aplicării activităților date în competența sa, primarul 

comunei Săvinești este susținut de un aparat de specialitate, pe care îl 

conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcționale, 

distribuite pe diferite domenii (juridic, administrativ, social, cultural, de 

mediu etc.). 

 

De asemenea, în vederea accesării diferitelor surse de finanțare interne 

sau externe existente, este necesară aplicarea anumitor măsuri de 

consolidare a capacității administrative a acestor autorități, ceea ce 

poate conduce și la atingerea obiectivelor de dezvoltare.  

 

Administrația publică locală din comuna Săvinești are sediul în satul 

Săvinești, într-o clădire veche de peste 19,  în ultimii ani fiind supusă 

unor lucrări de reabilitare. De asemenea, primăria este racordată la 

rețeaua de alimentare cu apă potabilă și conectată la rețeaua publică 

de canalizare menajeră.  

 

                                                           
10Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești 

 

În ceea ce privește dotările primăriei, acestea constau în 4 faxuri, 10 

imprimante, 3 xerox-uri, 10 telefoane fixe, și 10 calculatoare cu acces la 

internet, acestea facilitând activitatea desfășurată de cei 32 de 

funcționari publici și contractuali.   

 

Capacitatea financiară  

 

La nivelul comunei Săvinești, autoritatea publică locală se bazează în 

activitatea sa pe un buget local aferent unui an, în cadrul căruia sunt 

stabilite veniturile, structura acestora pe surse, respectiv cheltuielile și 

activitățile care se vor finanța. 

 

 

Figura nr. 2.7 – Situația veniturilor din bugetul local (mii lei)10 
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Analizând veniturile bugetului local se poate remarca faptul că în anul 

2013 acestea au crescut semnificativ comparativ cu anul 2011, acestea 

majorându-se cu aproximativ cu 13%. Cu toate acestea, comparativ cu 

anul anterior, aceasta a scăzut cu 1%, valoarea maximă înregistrată fiind 

în anul 2012, când veniturile de la bugetul local ajungeau la 7.785 mii 

lei.  

 

De asemenea, analizând distribuția cheltuielilor din bugetul local pe 

domenii la nivelul anului 2013 se remarcă faptul că o mare parte dintre 

acestea sunt alocate către reabilitarea și modernizarea drumurilor din 

comună. Astfel, mai mult de o treime din fondurile publice, aproximativ 

32%, au fost repartizate pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, 

valoarea acestora fiind majorată cu 33% comparativ cu anul 2011, dar 

cu 5% mai scăzută față de valoarea înregistrată în anul 2012.  

 

Domeniul învățământului este clasat pe locul secund în anul 2013 în 

ceea ce privește fondurile alocale, acestea cifrându-se la 28% din 

totalul bugetului local, caracterizate de un trend ascendent în intervalul 

de timp 2011 – 2013. Astfel, sumele alocate educației au crescut de la 

1.728 mii lei în anul 2011, la 2.161 mii lei în anul 2013, realizându-se o 

creștere de 25%, concretizată prin reabilitarea instituțiilor școlarea și 

dotarea acestora cu echipamente moderne necesare asigurării unor 

condiții optime pentru desfășurarea activităților educative.  

 

De asemenea, domeniul social este unul de inters pentru administrația 

publică locală, aceasta asigurând fonduri semnificative pentru 

asigurarea unor servicii sociale de calitate. Astfel, bugetul alocat a 

crescut cu 25% în anul 2013 față de anul 2011, de la 1.069 mii lei la 

1.337 mii lei.  

 

La polul opus se remarcă faptul că administrația publică alocă venituri 

reduse pentru agricultură (0,8%), protecția mediului (1,5%), cultură 

(3,1%), ordine publică și siguranță (1%), și domeniul sănătății (1,3%), cu 

toate că acesta din urmă reprezintă un domeniu important pentru 

asigurarea unui nivel de viață ridicat al locuitorilor comunei.  
 

Tabel nr. 2.20 – Repartizarea cheltuielilor din bugetul local pe domenii 

Nr. 

crt. 
Denumire 

2011  

(mii lei) 

2012  

(mii lei) 

2013  

(mii lei) 

1. Servicii publice 1.069 1.326 1.337 

2. Ordine publică și siguranță 53 69 82 

3. Învățământ 1.728 1.825 2.161 

4. Sănătate 22 99 103 

5. Cultură, recreere și religie 567 587 241 

6. Asigurări și asistență socială 395 453 470 

7. Protecția Mediului 665 198 117 

8. Drumuri 1.899 2.664 2.527 

9 Servicii dezvoltare publica 367 520 602 

10 Agricultura 45 44 64 

Total 6.810 7.785 7.704 

Sursa: Informații primite de la Primăria Săvinești 
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Ordine și siguranță publică 

 

În comuna Săvinești funcționează Secția 2 de Poliție Rurală înființat în 

anul 2011 în cadrul cărora își desfășoară activitatea 30 de salariați. 

Întrucât media normală este de 1 polițist la 1,000 de locuitori, în 

comuna Săvinești această valoare este mai scăzută, astfel încât unui 

polițist ii revine un număr de aproximativ 219,5 persoane. De 

asemenea, păstrarea liniștii și siguranței publice de la nivelul comunei 

este asigurată și de către un Post de Poliție localizat în satul Săvinești.  

 

De asemenea, din comuna Săvinești desfășoară în colaborare cu 

instituțiile din comună diverse activități cu caracter de prevenire și 

conștientizare a infracțiunilor, printre care: 

§ ședințe de prevenire a delicvenței juvenile în cadrul școlilor; 

§ sesiuni de popularizare a actelor normative. 

 

La siguranța cetățenilor din comuna Săvinești contribuie și Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență. Pe lângă activitățile de informare 

și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de 

comportare în caz de situații de urgență, SVSU Săvinești execută și 

acțiuni de intervenție în situații de urgență, de acordare a primului 

ajutor, precum și de asigurare a protecției persoanelor și a bunurilor 

periclitate.  

 

 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență este compus din 43 de 

persoane, dintre care 1 este angajat permanent, iar 42 sunt persoane 

voluntare. De asemenea, structura acestui serviciu prevede existența 

unui șef de serviciu, a unui compartiment de prevenire și a echipelor 

specializate care împreună execută activități de prevenire, monitorizare 

și gestionare a situațiilor de urgență de pe teritoriul comunei. În cadrul 

echipelor specializate întâlnim echipe din următoarele domenii: 

înștiințare-alarmare, deblocare-salvare, sanitar, incendii, cercetare-

căutare, evacuare și în domeniul transmisiuni și suport logistic. 
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Analiza SWOT 

 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ distanță redusă între comuna Săvinești și municipiul 

Piatra-Neamț și Roznov; 

§ trendul ascendent al numărului de locuințe în 

perioada 2010 – 2012; 

§ existența în comuna Săvinești a Platformei Chimice; 

§ cifră de afaceri ridicată în industria chimică; 

§ condiții prielnice de dezvoltare a agroturismului; 

§ potențial piscicol ridicat; 

§ creșterea cifrei de afaceri generată de mediul de 

afaceri local; 

§ mediul de afaceri local are o capacitate ridicată de 

susținere a investițiilor în inovare și cercetare 

chimică; 

§ oportunități de muncă în industria chimică; 

§ inițiativa antreprenorială locală este diversă și 

cuprinde numeroase sectoare de activitate, precum: 

industrie, comerț, construcții, transporturi, servicii și 

agricultură; 

§ prețul scăzut al forței de muncă. 

§ slaba dezvoltare a culturii antreprenoriale; 

§ slaba diversitate a economiei locale, industria fiind 

sectorul economic predominant din comuna 

Săvinești; 

§ lipsa asociațiilor și grupurilor de producători locali 

care să amplifice producția și comercializarea 

produselor locale; 

§ slaba dezvoltare a infrastructurii aferente mediului de 

afaceri;  

§ un grad ridicat de aglomerare a populației la nivel 

local; 

§ lipsa unui centru de afaceri de sprijinire a activităților 

de cercetare, dezvoltare, inovare în afaceri; 

§ valorificarea scăzută a potențialului hidrografic; 

§ lipsa unui centru de colectare și valorificare a 

fructelor și legumelor; 

§ lipsa infrastructurii suport pentru dezvoltarea 

economică a sectorului zootehnic; 

§ slaba valorificare a parteneriatelor public -privat; 
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§ existența unor sectoare nevalorificate economic 

(turism rural, piscicultura); 

§ cultura managerială slab dezvoltată în sectorul privat; 

§ densitatea întreprinderilor este foarte redusă, de 

aproximativ 0,07 IMM la 1000 de locuitori; 

§ slaba dezvoltare a agroturismului; 

§ lipsa promovării oportunităților de finanțare a 

afacerilor prin accesarea fondurilor europene; 

§ practicarea unui număr scăzut de culturi agricole 

(cartofi, porumb); 

§ practicarea predominantă a agriculturii de 

subzistență; 

§ lipsa serviciilor de consultanță/consiliere în afaceri; 

§ capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a 

susține investiții cu potențial inovativ; 

§ colaborare insuficientă între întreprinderi în vederea 

creării de asocieri în domenii diverse de activitate; 

§ promovarea redusă a produselor alimentare 

tradiționale obținute pe plan local. 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

§ învățământ în vederea formării forței de muncă pe 

domenii cerute pe piață; 

§ existența fondurilor europene care sprijină 

dezvoltarea mediului antreprenorial; 

§ forță de muncă ieftină; 

§ situația economico-financiară precară din România; 

§ dependența economiei locale de industria chimică; 

§ lipsa disponibilităților financiare a populației din 

comuna Săvinești; 
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§ existența programelor guvernamentale de susținere 

a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii; 

§ existența programelor de calificare și reconversie 

profesională; 

§ acordarea de facilități fiscale pentru mediul de 

afaceri de către autoritățile publice locale; 

§ dezvoltarea meseriilor tradiționale și artizanatului; 

§ existența programului Rabla pentru achiziționarea 

de tractoare/utilaje agricole și forestiere; 

§ posibilitatea susținerii unui parteneriat public-privat 

de tip GAL și a activităților întreprinse de acesta; 

§ elaborarea unor politici zonale de marketing și de 

accedere pe alte piețe; 

§ dezvoltarea unor parteneriate public – private; 

§ introducerea unor programe de sprijinire și 

consultanță acordate persoanelor interesate să 

demareze o nouă afacere; 

§ poziționarea avantajoasă a comunei în raport cu 

obiectivele turistice consacrate în regiune; 

§ accesarea de fonduri pentru dezvoltarea zootehniei 

și a silviculturii; 

§ atragerea investitorilor străini; 

§ dezvoltarea capacităților de producție; 

§ realizarea de investiții în domeniul hidroenergetic. 

 

§ stoparea finanțării nerambursabile pentru finanțarea 

mediului de afaceri; 

§ creșterea cotei de cofinanțare a beneficiarilor de 

fonduri europene; 

§ refuzul acordării creditelor bancare pentru susținerea 

cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului aferente 

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile; 

§ creșterea birocrației în acordarea creditelor bancare; 

§ creșterea contravalorii dobânzilor percepute de 

instituțiile bancare pentru creditele acordate pentru 

finanțarea proiectelor de investiții; 

§ blocarea creditării din cauza crizei financiare și a 

blocajelor financiare; 

§ lipsa lichidităților pe plan local care conduc la 

falimentarea societăților comerciale; 

§ lipsa de receptivitate a populației din mediul rural la 

programele de finanțare; 

§ dezechilibrarea balanței comerciale cu accent pe 

importurile de produse alimentare, situație ce 

periclitează valorificarea produselor autohtone la 

prețuri eficiente; 

§ continuarea fenomenului de migrare a forței de 

muncă către zone mai dezvoltate; 

§ instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra 

activității agenților economici. 
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INFRASTRUCTURA 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ existența a două drumuri naționale care asigură 

legătura comunei Săvinești cu orașele și comunele 

limitrofe; 

§ existența unei rețele feroviare în comună; 

§ existența unei rețele de canalizare menajeră în 

cadrul comunei; 

§ realizarea unor lucrări de reabilitare a drumurilor 

din cadrul comunei; 

§ alimentarea orașului prin două surse de apă: una 

subterană și una de suprafață; 

§ existența unui sistem de alimentare cu apă 

potabilă; 

§ realizarea unor lucrări de extindere a 

infrastructurii de utilități; 

§ existența unei rețele de distribuție a gazului 

metan; 

§ conectarea a 100% din locuințe la rețeaua de 

alimentare cu energie electrică; 

§ accesibilitate bună a populației la serviciile de 

comunicații; 

§ semnal ridicat de telefonie mobilă pe teritoriul 

comunei. 

 

§ gradul avansat de degradare a drumurilor naționale 

care reprezintă principala cale de comunicare cu 

orașele și comunele limitrofe; 

§ insuficiența locurilor de parcare; 

§ gradul ridicat de uzură fizică a infrastructurii de 

alimentare cu apă; 

§ lipsa unei rețele de alimentare cu apă în satul 

Dumbrava-Deal; 

§ numărul de abonați la rețeaua de alimentare cu apă 

potabilă este doar de 80% din numărul total de 

locuitori din satul de reședință; 

§ lipsa unei rețele de canalizare în satul Dumbrava-

Deal; 

§ gradul scăzut de racordare la rețeaua de canalizare, 

aproximativ 27,19% din gospodăriile din satul 

Săvinești au acces la acest tip de serviciu; 

§ deversarea apelor uzate neepurate direct în albiile 

apelor curgătoare de pe teritoriul comunei; 

§ încălzirea locuințelor din comuna Săvinești se 

realizează în preponderență cu combustibil solid, fapt 

ce cauzează numeroase accidente și poluează 

atmosfera; 

§ consumul ridicat al rețelei de iluminat stradal; 
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§ lipsa fondurilor pentru întreținerea elementelor de 

infrastructură și reabilitarea, extinderea acestora; 

§ lipsa pistelor pentru bicicliști; 

§ gradul ridicat de uzură a rețelei de iluminat stradal; 

§ lipsa rețelei de alimentare cu gaz în satul Dumbrava-

Deal; 

§ starea avansată de degradare a trotuarelor și lipsa 
acestora pe anumite porțiuni stradale; 

§ lipsa izolației termice a clădirilor din comună 
(publice și private); 

§ creșterea numărului de locuințe construite în anul 

2012. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

§ existența fondurilor europene pentru dezvoltarea 

și modernizarea infrastructurii rutiere; 

§ disponibilitatea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară; 

§ programe guvernamentale ce sprijină inițiativele 

locale; 

§ alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru 

creșterea calității vieții locuitorilor din mediul 

rural; 

§ potențial ridicat de valorificare a resurselor 

regenerabile (apă, vânt, soare); 

§ trafic de mare tonaj intens ce poate afecta calitatea 

drumurilor (transport materiale de construcții, lemne 

etc); 

§ deteriorarea infrastructurii rutiere pe fondul condițiilor 

meteorologice extreme; 

§ stoparea finanțării nerambursabile pentru perioada 

următoarea; 

§ fonduri insuficiente pentru modernizarea drumurilor 

de la nivelul bugetului de stat; 

§ fonduri insuficiente la bugetul local pentru întreținerea 

drumurilor; 

§ tendința de creștere a prețurilor la energia electrică; 
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§ existența Programului Prima Casă, care sprijină 

tinerii în achiziționarea sau construirea unei 

locuințe; 

§ existența Planului de Dezvoltare Regională Nord-

Est 2014 – 2020 (PDR NE) ce are ca prioritate 

dezvoltarea unei infrastructuri moderne; 

§ valorificarea resurselor locale de materiale de 

construcții (lemn, balast, etc.); 

§ existența resurselor de apă potabilă de suprafață 

care facilitează extinderea sistemului de alimentare 

cu apă; 

§ tranzitarea comunei de către două drumuri 

naționale. 

§ lipsa know-how-lui în implementarea proiectelor 

europene; 

§ interesul scăzut al potențialilor investitori cauzat de 

starea precară a infrastructurii rutiere; 

§ creșterea volumului de ape uzate ca urmare a 

intensificării activităților casnice; 

§ poluarea apelor din comuna Săvinești ca urmare a 

deversării apelor uzate și activității platformei chimice. 
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EDUCAȚIA 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ existența formelor de învățământ preșcolar, primar și 

gimnazial în cadrul comunei; 

§ rata abandonului școlar este scăzută, de 0,78%; 

§ frecvența elevilor la orele de clasă este de aproximativ 

98%; 

§ unitățile școlare din comuna Săvinești asigură accesul 

la educație a persoanelor cu dizabilități; 

§ unitățile școlare sunt racordate la rețeaua de 

alimentare cu apă; 

§ existența unui microbuz care transportă elevii de la 

domiciliu către unitățile școlare și retur; 

§ existența a 2 terenuri de sport modernizate și a unei săli 

de sport; 

§ încălzirea unităților școlare se realizează prin 

intermediul centralelor termice pe gaz; 

§ unitățile școlare dețin 2 laboratoare de informatică 

dotate cu 62 de calculatoare cu acces la internet; 

§ elevii au acces la o bibliotecă școlară cu un volum de 

carte ridicat; 

§ existența unei biblioteci publice și a unui Centru de 

documentare și informare în cadrul comunei; 

§ calitatea ridicată a actului didactic; 

§ Inexistența unui cabinet de psihologie școlară; 

§ lipsa dotărilor adecvate pentru ateliere și 

laboratoare; 

§ rată de promovabilitate la bacalaureat scăzută 

(51%), inferioară celei de la nivel județean; 

§ scăderea numărului de elevi înscriși în unitățile 

școlare cu 16% în intervalul 2010 - 2014; 

§ clădirile unităților școlare au o vechime de peste 

30 de ani, necesitând diverse lucrări de reabilitare 

și modernizare; 

§ evoluția negativă a numărului cadrelor didactice; 

§ unitățile de învățământ nu sunt racordate la 

rețeaua de canalizare; 

§ scăderea numărului cadrelor didactice cu 20% în 

intervalul 2010 - 2014. 
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EDUCAȚIA 

§ interes sporit al elevilor de a participa la olimpiade și 

concursuri. 

 OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

§ existența fondurilor europene direcţionate spre 

perfecţionare actului didactic; 

§ existenţa programelor comunitare şi naţionale pentru 

asigurarea accesului la educaţie; 

§ posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru 

modernizarea sectorului sanitar, cultural şi educaţional; 

§ reabilitarea şi amenajarea instituţiilor de învăţământ; 

§ organizarea mai multor activităţi extraşcolare în cadrul 

instituţiilor educaţionale existente; 

§ programe şcolare internaţionale care permit şcolilor 

locale să stabilescă parteneriate cu instituţii de 

învăţământ din străinătate; 

§ programe guvernamentale destinate îmbunătăţirii 

sistemului educaţional: asigurarea logisticii prin 

dotarea şcolilor cu calculatoare/sisteme educaţionale 

de calcul; acordarea de ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare, etc. 

§ creşterea ratei de abandon şcolar; 

§ creşterea absenteismului şcolar; 

§ menţinerea trendului descendent al populaţiei 

şcolare şi a cadrelor didactice şi în perioada 

următoare; 

§ scăderea gradului de instrucţie şcolară a populaţiei 

tinere; 

§ lipsa condiţiilor atractive pentru cadre didactice 

tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe 

sociale, etc.); 

§ politica de salarizare din sectorul educaţional care 

poate avea influenţe negative asupra calităţii 

actului educaţional. 
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SĂNĂTATEA 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ existența a 3 cabinete medicale, 2 cabinete 

stomatologice, un cabinet de tehnică dentară și 2 

farmacii; 

§ spitalul județean de urgențe Piatra –Neamț este la o 

distanță de 11 km față de comuna Săvinești; 

§ raportul punct farmaceutic/nr. persoane este mai mic 

la nivel local decât cel de la nivel județean ( 1.660 

persoane la nivel local, 3.948 persoane la nivel 

județean); 

§ existența azilului de bătrâni din cadrul Mănăstirii Petru 

Vodă; 

§ poziționarea geografică a comunei în zona rurală are 

efecte benefice asupra sănătății locuitorilor. 

§ sumele reduse alocate sectorului medical din 

bugetul local; 

§ infrastructură sanitară deficitară: 

§ lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea 

analizelor periodice; 

§ 30% dintre persoanele care beneficiază de servicii 

medicale nu sunt asigurate; 

§ lipsa unor programe educaționale pentru sănătate, 

în special de diseminare a informațiilor privind 

prevenirea bolilor; 

§ producerea de accidente în cadrul Platformei 

Chimice ce conduc la poluarea mediului 

înconjurător și dăunează sănătății locuitorilor. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

§ posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru 

modernizarea sectorului sanitar; 

§ dezvoltarea mediului privat sanitar. 

 

§ amploarea fenomenului migratoriu în rândul 

personalului medico-sanitar spre statele Uniunii 

Europene; 

§ politica de salarizare în domeniul sănătății slab 

motivantă pentru specialiști; 

§ efectele negative ale accentuării fenomenului de 

îmbătrânire și îmbolnăvire a populației. 
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CULTURA 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ existența unui cămin cultural reabilitat recent; 

§ existența a numeroase lăcașuri de cult; 

§ organizarea periodică de evenimente care susţin şi 

promovează valorile culturale şi tradiţionale ale 

comunei (Ziua comunei, Balul gospodarilor, Balul 

Sărbătorilor de Paște, Datini și obiceiuri de Crăciun); 

§ organizarea a numeroase evenimente culturale de 

instituţiile de învăţământ în parteneriat cu 

administraţia publică locală (lansări de cărţi, expoziţii 

de pictură, etc.); 

§ existența unei biblioteci publice cu 11.199 volume de 

carte; 

§ existența unui Centru de Documentare și Informare. 

§ insuficienta promovare a patrimoniului istoric și 

cultural; 

§ obiectivele istorice nu fac parte din lista 

Monumentelor istorice și nu sunt incluse în 

circuitele turistice de la nivel regional și național; 

§ lipsa unui punct muzeistic. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

§ posibilitatea promovării unor obiective culturale prin 

includerea acestora în oferta turistică de la nivel 

județean; 

§ extinderea fondului de carte din cadrul bibliotecii 

publice; 

§ realizarea unor parteneriate între operatorii culturali şi 

organizaţiile sau instituţiile din domeniul educaţiei; 

§ dezinteres general pentru cultură; 

§ lipsa fondurilor locale necesare contractării de 

fonduri europene în domeniul cultural; 

§ dezinteresul actorilor locali pentru promovarea şi 

conservarea culturii; 

§ dispariţia meşterilor şi creatorilor populari de la 

nivel local pe fondul lipsei posibilităţii de 

valorificare a produselor create. 
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§ organizarea de întâlniri care să contribuie la 

promovarea colaborării dintre operatorii culturali, 

mass-media şi mediul de afaceri; 

§ dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice cu 

specific cultural şi Ministerul Culturii şi Cultelor, sau 

alte instituţii ale administraţiei culturale centrale. 
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RESURSE UMANE. PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ repartizarea echilibrată a populației pe sexe; 

§ ponderea ridicată a populației active în sectorul 

industriei; 

§ trendul descendent al persoanelor fără studii; 

§ existența punctului de lucru AJOFM Neamț în 

apropierea comunei Săvinești; 

§ toți șomerii primesc indemnizație de șomaj; 

§ implementarea unor proiecte sociale prin 

intermediul agenției locale A.J.O.F.M. Neamț pentru 

promovarea măsurilor active de ocupare în scopul 

îmbunătățirii calității resurselor umane, respectiv 

orientării profesionale; 

§ existența resurselor naturale în zonă ce favorizează 

înființarea unor noi întreprinderi mici și mijlocii 

(materiale de construcții). 

§ scăderea numărului de salariați în anul 2012 față de 

anul 2011;  

§ scăderea numărului de salariați din sectorul 

industriei; 

§ creșterea numărului de șomeri în anul 2012 cu 27% 

față de anul 2011; 

§ înregistrarea unei rate a șomajului la nivel local mai 

mare decât cea stabilită la nivel județean; 

§ înregistrarea în anul 2012 a unui număr mare de 

șomeri de sex feminin (cu 2,1% mai mulți șomeri de 

sex feminin față de cei de sex masculin); 

§ grad scăzut de diversificare a structurii ocupaționale; 

§ insuficiența cunoștințelor specifice necesare 

demarării unei afaceri; 

§ insuficiența programelor de formare profesională 

continuă a angajaților din diferite domenii; 

§ lipsa ofertelor de muncă atractive pentru persoanele 

cu studii superioare; 

§ dezvoltarea scăzută a mediului de afaceri de la nivel 

local ce cauzează lisa locurilor de muncă; 

§ lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele 

vulnerabile; 
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RESURSE UMANE. PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

§ rata scăzută de ocupare a forței (51% din populaţia 

aptă de muncă); 

§ rata sporului natural al populaţiei este negativă ( - 4.3 

persoane); 

§ grad ridicat de migrare a populaţiei către oraşe mai 

dezvoltate sau în străinătate; 

§ lipsa unor condiţii viabile pentru păstrarea forţei de 

muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

§ accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea 

resurselor umane, alocate României în perioada 

2014 – 2020; 

§ deschiderea unor noi întreprinderi ale căror obiecte 

de activitate să fie relaţionate cu 

prelucrarea/valorificarea resurselor naturale locale 

(lemn, apă, fructe de pădure, etc.), prin intermediul 

cărora pot fi create noi locuri de muncă; 

§ organizarea de către A.J.O.F.M Neamţ a unor noi 

programe de formare/reconversie profesională în 

rândul persoanelor vulnerabile; 

§ desfăşurarea unor cursuri de calificare profesională 

pentru femeile casnice care nu figurează ca fiind 

angajate; 

§ îmbătrânirea demografică a populaţiei; 

§ câştigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină 

exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea 

Europeană; 

§ instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei 

economico-financiară; 

§ schimbări demografice nefavorabile; 

§ lipsa abilităţilor practice a absolvenţilor de studii 

superioare; 

§ reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la 

programele de reconversie profesională, în funcţie de 

solicitările existente pe piaţa muncii; 

§ reducerea ratei de promovabilitate a bacalaureatului; 

§ creşterea abandonului şcolar şi a persoanelor care nu 

îşi finalizează studiile; 
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RESURSE UMANE. PIAȚA MUNCII 

 

 

 

 

§ desfăşurarea unor programe de susţinere a 

incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor cu 

dutabilităţi; 

§ dezvoltarea continuă a sectorului industriei, care 

înglobează cei mai mulţi salariaţi (28,47%), dar şi a 

silviculturii, insuficient exploatat până în prezent; 

§ introducerea unor programe educative în vederea 

dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor, 

tinerilor; 

§ oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor 

umane cu studii superioare sau specializate; 

§ dezvoltarea competenţelor anteprenoriale şi 

manageriale ale resurselor umane din IMM-uri; 

§ adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa 

muncii; 

§ valorificarea eficientă a potenţialului turistic local cu 

efecte directe asupra creării de noi locuri de muncă; 

§ atragerea investiţiilor străine în zonă conducând la 

crearea de locuri de muncă. 

§ evoluţia ascendentă a numărului persoanelor cu 

dizabilităţi; 

§ percepţia negativă a investitorilor asupra tendinţelor 

economice ale Regiunii NE ce determină lipsa unor 

noi investiţii; 

§ exploatarea intensă a fondului forestier ce cauzează 

alunecări de teren; 

§ lipsa de interes a persoanelor ce îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul silvic de a împăduri suprafeţele 

defrişate; 

§ evoluţia numărului şomerilor şi implicit a persoanelor 

ce nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj; 

§ lipsa de informare cu privire la legislaţia muncii din 

Uniunea Europeană. 
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DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ existenţa monumentelor istorice: Biserica de lemn „Sf. 

Înviere”, Biserta Sf Dumitru, Biserica Sf Arhangheli 

Mihail și Gavril, Biserica Sf Voievozi; 

§ existenţa pensiunilor agroturistice din comună care 

asigură o capacitate de cazare de 12 de locuri; 

§ practicarea agriculturii oferă condiţii propice practicării 

agroturismului; 

§ organizarea anuală de activități și evenimente 

reprezentative ce contribuie la creșterea gradului de 

atractivitate al comunei din punct de vedere turistic 

(Balul Gospodarilor, Ziua Comunei, Balul Sărbătorilor 

de Paște, Datini și obiceiuri de Crăciun); 

§ existența unor monumente ale eroilor încă din anul 

1877. 

§ scăderea numărului de sosiri a turiștilor în comuna 

Săvinești cu 1,6% în anul 2012 comparativ cu anul 

2011; 

§ scăderea cu 8,7% a numărului de înnoptări a 

turiștilor din 2011 în 2012; 

§ dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de cazare 

și de agrement; 

§ numărul scăzut al unităților de cazare; 

§ calitatea serviciilor turistice oferite este slabă; 

§ lipsa unui muzeu etnografic în cadrul comunei; 

§ alterarea tradițiilor și obiceiurilor specifice zonei; 

§ lipsa forței de muncă calificată în domeniul 

turismului; 

§ lipsa spațiilor de recreere și de agrement, 

obiectivele turistice nefiind puse în valoare; 

§ lipsa unui centru de informare turistică care să 

ghideze turiștii spre principalele atracții ale zonei; 

§ starea avansată de degradare a căilor de acces 

către obiectivele și zonele turistice ale comunei; 

§ lipsa unei strategii de promovare a turismului 

local;  

§ lipsa infrastructurii de semnalizare rutieră; 
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DEZVOLTAREA TURISMULUI 

§ perceperea comunei Săvinești ca o comună de 

tranzit și nu ca o comună de sejur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

§ apropierea față de municipiul Piatra-Neamț ca obiectiv 

turistic semnificativ la nivelul județului. 

§ existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea 

infrastructurii de susţinere a turismului (structuri de 

cazare, promovarea şi semnalizarea obiectivelor 

turistice); 

§ realizarea de investiţii în infrastructura turistică, pentru 

creşterea calităţii serviciilor asigurate; 

§ participarea la târguri de promovare a turismului local; 

§ prezenţa atracţiilor turistice renumite în zonă: Lacul 

Izvorul Muntelui, cheile Bicazului etc; 

§ promovarea ofertei turistice din comuna Săvinești cu 

ajutorul ghidurilor turistice, cataloagelor, hărţilor; 

§ iniţierea unor campanii de promovare a obiectivelor 

turistice din zonă; 

§ includerea în circuitul turistic a pensiunilor din 

comună; 

§ colaborarea cu oraşe/comune vecine pentru a vinde 

pachete de programe cu destinaţii multiple; 

§ atragerea de investitori interesaţi să dezvolte afaceri în 

acest sector. 

§ orientarea turiştilor români către destinaţii 

externe; 

§ promovarea de către agenţiile de turism a 

destinaţiilor turistice externe, în detrimentul celor 

naţionale; 

§ lipsa fondurilor pentru dezvoltarea unităţilor 

turistice private; 

§ scăderea numărului de turişti, pe fondul crizei 

economice; 

§ scăderea nivelului veniturilor, cu efect direct 

asupra posibilităţilor turiştilor de a beneficia de 

concedii; 

§ evitarea zonei de către turişti din cauza lispei 

infrastructurii rutiere, a infrastructurii tehnico-

edilitare; 

§ lipsa investiţiilor în modernizarea pensiunilor 

turistice existente ce poate duce la declasificarea 

acestora; 

§ capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor 

europene destinate dezvoltării turistice a 

autorităţilor publice şi a mediului de afaceri; 
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DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 § percepţia negativă asupra nivelului de calitate al 

serviciilor din unităţile de cazare şi cele de 

alimentaţie publică.lipsa de informare cu privire la 

legislaţia muncii din Uniunea Europeană; 

§ resurse financiare insuficiente pentru acoperirea 

contribuţiilor proprii aferente proiectelor finanţate 

din fonduri nerambursabile; 

§ nerespectarea prevederilor legale cu privire la 

protecţia mediului înconjurător. 
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MEDIU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

§ existența Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență; 

§ existența unui sistem integrat de management al 

deșeurilor; 

§ existența unui sistem de colectare selectivă a 

deșeurilor; 

§ existența unui contract cu o firmă specializată de 

salubritate; 

§ derularea de proiecte de protejare a mediului 

înconjurător, în special de ecologizare a albiei râurilor; 

§ implementarea unor proiecte privind reabilitarea 

spațiilor verzi și împădurirea suprafețelor defrișate; 

§ implementarea unor proiecte ce vizează reabilitarea 

sistemului de iluminat public prin utilizarea panourilor 

fotovoltaice; 

§ organizarea de acțiuni educative în unitățile școlare din 

comuna Săvinești privind protejarea mediului 

înconjurător. 

§ ponderea redusă a fondului forestier din totalul 

suprafeței comunei (1 ha); 

§ suprafața redusă acoperită de pășuni și fânețe; 

§ poluarea accidentală factorilor de mediu: apă, aer, 

sol, principalii indicatori situându-se la limita 

maximă prevăzute de lege; 

§ existența unor ramuri economice cu impact major 

asupra mediului înconjurător (industria chimică); 

§ racordarea la sistemul de canalizare menajeră nu 

este realizată de toate gospodăriilor; 

§ potențial redus de dezvoltare a turismului 

ecologic; 

§ poluarea apelor de suprafață cu ape uzate ca 

urmare a deversării acestora direct în râuri; 

§ colectarea necorespunzătoare a apelor provenite 

din precipitați; 

§ lipsa unor planuri de gestionare eficientă a 

bazinelor hidrografice; 

§ cantitatea mare de deșeuri (pet-uri) care se 

regăsește pe albia râului Bistrița; 

§ insuficienta utilizare a formelor alternative de 

producere a energiei electrice; 
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MEDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ degradarea fondului funciar ca urmare a poluării 

cu substanțe nocive a solului; 

§ poluarea accidentală a apelor de suprafață și a 

aerului; 

§ inundații provocate de revărsările apelor, cauzate 

în principal de neamenajarea albiei majore și 

eroziunea malurilor; 

§ insuficienţa activităţilor de informare şi educare a 

cetăţenilor privind selectarea, depozitarea şi 

valorificarea deşeurilor; 

§ grad redus de preocupare a agenţilor economici 

în recuperarea şi refolosirea ambalajelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

§ adoptarea unor măsuri legislative, tehnice și 

organizaționale de diminuare a cantităţii de deşeuri 

aflate pe albia râurilor; 

§ implicarea populaţiei în activităţile de educaţie 

ecologică; 

§ fondurile disponibile din surse europene sau naţionale 

pentru susţinerea proiectelor de mediu; 

§ disponibilitatea finanţărilor prin Fondul de Mediu 

pentru susţinerea şi realizarea cu prioritate a 

proiectelor cuprinse în Planul Naţional de Acţiune 

pentru Protecţia Mediului; 

§ lipsa de colaborare a populaţiei pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor; 

§ schimbări climatice cauzate de încălzirea globală 

ce pot duce la inundaţii şi alunecări de teren; 

§ creşterea traficului rutier, fapt ce poate avea efecte 

negative cauzate de emisiile de gaze; 

§ degradarea cadrului natural (flora şi fauna) din 

cauza dezvoltării turismului; 

§ reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării 

economice a comunei; 
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MEDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ introducerea surselor regenerabile de energie (panouri 

forovoltaice, hidrocentrale, etc.); 

§ înnoirea parcului auto prin intermediul programului 

Rabla şi reducerea poluării cauzate de autotorismele 

vechi; 

§ amenajarea zonelor de camping şi agrement, astfel 

încât să se minimizeze impactul acestor activităţi 

asupra comunei; 

§ creşterea interesului autorităţilor publice locale în 

realizarea de parteneriate pentru protecţia mediului 

înconjurător; 

§ receptivitatea populației la campaniile de promovare a 

protecţiei mediului şi a colectării selective a deşeurilor; 

§ implementarea măsurilor prevăzute în Master Planul 

de la nivel judeţean ce vizează implementarea unui 

sistem de management al deşeurilor eficient; 

§ dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiilor 

prime rezultate din procesarea deşeurilor; 

§ realizarea de investiţii pentru a proteja râul Bistriţa; 

§ investirea în reabilitarea termică a clădirilor; 

§ derularea unor programe de sprijinire a firmelor care 

dezvoltă produse prietenoase cu mediul; 

§ ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea 

necontrolată a deşeurilor menajere și poluării. 

§ condiţii meteo nefavorabile, producerea de 

calamităţi naturale; 

§ insuficienţa fondurilor europene şi naţionale 

comparativ cu nevoile existente în teritoriu; 

§ înfiinţarea de societăţi comerciale cu obiecte de 

activitate ce au un impact major asupra mediului; 

§ dezinteresul operatorilor economici de protejare a 

mediului înconjurător; 

§ poluarea accidentală a apelor de suprafaţă, a 

aerului și al solului. 
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4 

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 
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Viziune și obiective strategice 

 
„Viziunea este arta de a construi viitorul” – Dumitru Delcă 

 
Comuna Săvinești va urmări reducerea disparităților existente la nivel local prin alinierea la tendințele europene de creștere 

economică inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, punând accent pe utilizarea eficientă a resurselor naturale și 

protejarea mediului înconjurător. 

 

 

Viziunea comunei Săvinești surprinde nivelul de dezvoltare care se 

dorește a fi atins în intervalul de timp 2014 – 2020 prin implementarea 

unor acțiuni concrete ce vizează creșterea economică sustenabilă și 

îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.  

 

Dezvoltarea comunei se va fundamenta pe consolidarea unei poziții 

economice, sociale și culturale care să contribuie la creșterea gradului 

de atractivitate pentru investitori prin îmbunătățirea infrastructurii, 

sectorului educațional, sanitar, conservarea patrimoniului cultural 

material și imaterial și dezvoltarea resurselor umane.  

 

De asemenea, comuna Săvinești va avea în vedere diversificarea 

mediului economic local prin promovarea produselor tradiționale, 

sprijinirea meșteșugurilor și dezvoltarea potențialului agricol la 

standarde europene.  

 

Concomitent, planul strategic de dezvoltare se va axa pe conservarea 

identității locale, stimulând în același timp turismul rural de la nivelul 

comunei prin promovarea tradițiilor și obiceiurilor transmise din 

generație în generație.   
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Nu în ultimul rând, comuna Săvinești va avea în vedere eficientizarea 

consumului de energie electrică prin valorificarea surselor regenerabile 

de energie, caracterizate de un nivel minim de poluare.  

 

Totodată, administrația publică locală va pune accentul atât pe 

extinderea și îmbunătățirea spațiilor verzi, cât și pe protejarea și 

igienizarea mediului înconjurător de pe teritoriul acesteia și din 

împrejurimi.  

 

Misiune 

 

Administrația publică locală a comunei Săvinești va urmări realizarea 

obiectivelor propuse prin implementarea unui management orientat 

pe valorificarea avantajelor competitive și promovarea oportunităților 

de creștere economică și socială în vederea creșterii nivelului de trai al 

cetățenilor.  

 

Valori 

 

Responsabilitate  

 

Reprezentanții autorității locale își asumă obligația de a urmări 

direcțiile de dezvoltare ale comunei și obiectivele strategice stabilite 

pentru perioada 2014 – 2020 luând în considerare nevoile concrete ale 

comunității și asumării răspunderii pentru eventualele nereguli. 

Inovare  

 

În vederea atingerii obiectivelor se va promova utilizarea de metode 

moderne și eficiente de lucru care să contribuie semnificativ la 

reducerea disparităților de la nivel local. 

 

Respect 

 

În îndeplinirea obiectivelor și a acțiunilor propuse, reprezentații 

comunității locale vor da dovadă de considerație atât față de 

comunitatea locală cât și față de natură. 

 

Tradiţie 

 

Comuna Săvinești își propune să respecte valorile profesionale, 

culturale și tradițiile comunității locale, în plină armonie cu mediul 

înconjurător. 

 

Transparență în procesul decizional 

 

Comuna Săvinești are în vedere crearea unui mecanism eficient axat pe 

creșterea gradului de implicare a cetăţenilor în adoptarea deciziilor de 

interes local și pe menţinerea unor relaţii de cooperare între autoritatea 

publică și societatea civilă. 
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Obiectiv general 
 

 

Valorificarea inteligentă a resurselor umane și naturale existente la nivel local și sporirea atractivității comunei din 

punct de vedere economic și social pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, în acord cu politicile naționale și 

europene.  

 

Obiective strategice de dezvoltare 

 

1. Diversificarea activităților economice întreprinse în 

cadrul comunei și sprijinirea mediului economic local; 

 

2. Facilitarea accesului cetățenilor la o infrastructură de 

bază în conformitate cu standardele europene;  

 

3. Valorificarea și promovarea produselor locale și 

asigurarea unui climat favorabil pentru practicarea 

unei agriculturi competitive; 

4. Sporirea gradului de atractivitate al comunei atât 

pentru locuit cât și pentru realizarea de investiții; 

 

5. Îmbunătățirea factorilor de mediu și protejarea 

biodiversității mediului înconjurător; 

 

6. Dezvoltarea capacității administrației locale prin 

furnizarea unor servicii publice calitative.
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Domenii prioritare 
 

Domenii prioritare Măsuri 

1. Asigurarea accesului cetățenilor comunei la o 

infrastructură de bază modernă 

1.1 
Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și de 

acces  

1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare de la nivelul comunei 

2. Dezvoltarea și diversificarea mediului economic local 

2.1 Diversificarea activităților economice și promovarea produselor autohtone 

2.2 Încurajarea inițiativelor locale și sprijinirea antreprenoriatului local 

2.3 Creșterea productivității sectorului agricol și zootehnic 

3. Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin 

îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și social 

3.1 Îmbunătățirea sistemului educațional din cadrul comunei 

3.2 Asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale și sociale la standarde europene  

4. Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al 

comunei  

4.1 Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement 

4.2 Conservarea patrimoniului cultural material și imaterial 

4.3 Realizarea de activități de promovare turistică a comunei 

4.4 Diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber 

4.5 Dezvoltarea și reabilitarea fondului locativ din comuna Săvinești 

5. Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și 

protejarea cadrului natural 

5.1 Creșterea eficienței energetice 

5.2 Protecţia zonelor expuse la risc de degradare 

5.3 Protejarea cadrului natural  prin reducerea factorilor nocivi 

6. Eficientizarea administrației publice locale 

6.1 
Asigurarea unei baze tehnico-materiale corespunzătoare desfășurării activității administrației 

publice în condiții optime  

6.2 Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică locală 

6.3 Încurajarea participării active a comunităţii locale în procesul decizional 

6.4 Dezvoltarea de parteneriate strategice 
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Domeniul prioritar nr. 1 

Asigurarea accesului cetățenilor comunei la o infrastructură de bază modernă 

 
Creșterea nivelului de trai al locuitorilor și dezvoltarea armonioasă a 

comunității, atât din punct de vedere social cât și economic se 

fundamentează pe dezvoltarea infrastructurii rutiere și de utilități. În 

același timp, modernizarea și extinderea infrastructurii constituie o 

prioritate pentru creșterea sustenabilă a comunei, contribuind la 

atractivitatea generală a zonei în ceea ce privește asigurarea unui cadru 

prielnic pentru investiții. 

 

În vederea reducerii discrepanțelor regionale și alinierea comunității la 

standardele europene, modernizarea, reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de bază reprezintă elemente cheie ce vor contribui la 

dezvoltarea și revitalizarea spațiului rural prin crearea unor condiții 

favorabile de trai și muncă. 

 

Concomitent cu îmbunătățirea infrastructurii rutiere, nivelul de trai al 

locuitorilor este influențat în mod considerabil de gradul de acces la 

principalele servicii de utilitate publică. Subdezvoltarea infrastructurii 

de bază generează o limitare în ceea ce privește creșterea economică 

și afectează semnificativ mediul înconjurător prin colectarea 

necorespunzătoare a apei provenite din precipitații, contaminând 

mediul cu substanțe nocive. 

La nivelul comunei Săvinești dezvoltarea infrastructurii rutiere 

reprezintă o condiție necesară în vederea creșterii mobilității 

persoanelor și mărfurilor, contribuind la creșterea competitivității 

economice și la reducerea discrepanțelor regionale. 

 

În același timp, accesul populației la o rețea centralizată de canalizare 

menajeră, la un sistem de alimentare cu apă potabilă și de alimentare 

cu energie termică conforme cu standardele europene asigură o 

creștere a nivelului de trai și al gradului de atractivitate al comunei, 

contribuind la creșterea investițiilor și implicit gradului de ocupare a 

forței de muncă. 

 

Măsuri: 

 

Măsura 1.1 - Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin  

                      modernizarea infrastructurii rutiere și de acces  

Măsura 1.2 - Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

                   tehnico-edilitare de la nivelul comunei 
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Domeniul prioritar nr. 2 

Dezvoltarea și diversificarea mediului economic local 

 
Mediul economic local joacă un rol principal în dezvoltarea comunității 

pe termen lung, contribuind în mod direct la diversificarea 

oportunităților de lucru, creșterea gradului de prosperitate al comunei, 

precum și la susținerea financiară a domeniilor de interes major de pe 

plan local. 

 

Unul dintre obiectivele strategice de dezvoltare este de a sprijini mediul 

de afaceri local în ceea ce privește dezvoltarea activităților non agricole, 

prin promovarea culturii anteprenoriale şi prin susţinerea unor 

programe de formare profesională specifice incluziunii persoanelor din 

mediul rural pe piaţa muncii. 

 

Creșterea investiţiilor şi a competitivității din comuna Săvinești va 

contribui semnificativ la accelerarea creşterii economice şi va asigura 

reducerea decalajelor existente la nivel regional. Astfel, în vederea 

susținerii unei dezvoltări sustenabile la nivel local este necesară o 

diversificare a activităților economice pe diferite sectoare precum cel 

agricol, zootehnic, comerțului, serviciilor, care să genereze noi locuri de 

muncă și sporirea veniturilor locuitorilor. 

 

 

În același context, dezvoltarea economiei locale depinde și de rolul 

administrației publice locale în relația sa cu mediul economic privat. O 

administrație publică locală activă va contribui la atragerea 

investitorilor și la reducerea ratei migrației în rândul populației tinere, 

generând astfel o creștere semnificativă a economiei. 

 

Așadar, derularea de programe care să vizeze susținerea dezvoltării 

sectorului IMM-urilor va determina o creștere a productivității, 

competitivității și valorificării resurselor naturale și umane de la nivelul 

comunei cu beneficii semnificative asupra comunității. 

 

Măsuri: 

 

Măsura 2.1 - Diversificarea activităților economice și promovarea 

           produselor autohtone 

Măsura 2.2 - Încurajarea inițiativelor locale și sprijinirea 

                      antreprenoriatului local 

Măsura 2.3 - Creșterea productivității sectorului agricol și zootehnic 
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Domeniul prioritar nr. 3 

Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și social 

 
Conturarea unei comunități atractive pentru locuit și sporirea gradului 

de retenție a resurselor umane la nivelul comunei Săvinești sunt direct 

influențate de dezvoltarea serviciilor de educație, sănătate și asistență 

socială, acestea contribuind semnificativ la creșterea calității vieții 

comunității locale. 

 

Sistemul educativ și actul medical reprezintă priorități pentru 

autoritățile locale și pentru locuitorii comunei, fiind imperios necesară 

adoptarea unor măsuri care să asigurare o infrastructură modernă, un 

personal calificat și un acces neîngrădit al populației la servicii publice 

de calitate.  

 

În același timp, educația de calitate în rândul populației școlare 

presupune accesul grupului țintă la infrastructură modernă, dotări 

corespunzătoare și obținerea unei susțineri în înregistrarea de 

performanță la concursurile și competițiile județene și naționale.  

 

 

 

 

Pe de altă parte, este necesar a se avea în vedere accesarea fondurilor 

structurale în vederea modernizării unităților medicale, acordând 

atenție în egală măsură serviciile sociale, în special a celor de prevenire 

și consiliere (susținerea investițiilor necesare îmbunătățirii serviciilor 

pentru bătrâni, copii sau persoane cu dizabilități, etc). 

 

Măsuri: 

 

Măsura 3.1 - Îmbunătățirea sistemului educațional din cadrul 

 comunei 

Măsura 3.2 - Asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale și 

 sociale la standarde europene 
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Domeniul prioritar nr. 4 

Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al comunei  

 
Punerea accentului pe diversificarea ofertei culturale și promovarea 

obiectivelor turistice de la nivelul comunei va contribui la dezvoltarea 

comunității și la creșterea gradului de atractivitate al comunei. 

 

În contextul integrării europene cultura joacă un rol important în 

vederea armonizării valorilor locale și naționale cu cele europene, 

promovând diversitatea culturală și dialogul intercultural. Astfel, sunt 

necesare reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și istorice, 

diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului liber. 

 

De asemenea, îmbunătățirea infrastructurii culturale și valorificarea 

patrimoniului cultural va ajuta la dezvoltarea turismului, asigurând 

creșterea economică a zonei și reducerea disparităților regionale. 

 

Dezvoltarea unei comunități se bazează pe asigurarea accesului 

neîngrădit la cultură și activități culturale, promovând incluziunea 

socială a grupurilor defavorizate și la combaterea sărăciei. Totodată, 

cultura este o parte primordială a vieții satului, tradițiile, obiceiurile și 

meșteșugurile reprezentând o moștenire culturală inestimabilă. 

De asemenea, dezvoltarea fondului locativ al comunei contribuie la 

retenția resurselor umane specializate prin oferirea de facilități de 

cazare, asigurând astfel creșterea calității vieții membrilor comunității, 

reducând fenomenul de migrație. 

 

Măsuri: 

 

Măsura 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement 

Măsura 4.2 - Conservarea patrimoniului cultural material și imaterial 

Măsura 4.3 - Realizarea de activități de promovare turistică a      

           comunei 

Măsura 4.4 - Diversificarea ofertei culturale și de petrecere a timpului        

                       liber 

Măsura 4.5 - Dezvoltarea și reabilitarea fondului locativ din comuna           

Săvinești                       
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Domeniul prioritar nr. 5 

Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și protejarea cadrului natural 

 
Protecția mediului înconjurător deține un rol important în dezvoltarea 

durabilă a unei comunități, aceasta fiind luată în considerare în toate 

acțiunile desfășurate în mediul de afaceri și nu numai. Dezechilibrul 

mediului înconjurtător poate cauza pierderi economice, și poate afecta 

standardele de viaţă ale locuitorilor din cauza unui mediu degradat şi 

poluat. 

 

De asemenea, în vederea creșterii atractivității comunei din punct de 

vedere social, economic și turistic este necesară îmbunătățirea calității 

factorilor de mediu, prin extinderea și protejarea spațiilor verzi, ce 

influențează într-un mod pozitiv calitatea solului, diversitatea faunei și 

a florei. 

 

Implementarea principiilor dezvoltării durabile se fundamentează pe 

realizarea unui echilibru între progresul economic și social fără a 

pereclita echilibrul natural al zonei. Altfel spus, dezvoltarea durabilă 

include protecţia mediului, iar protecţia mediului condiţionează 

dezvoltarea durabilă a unei comunități. 

 

 

Așadar, una din principalele preocupări a administrațiilor publice locale 

constă în protecția mediului înconjurător prin limitarea efectelor 

poluante ale intervenției omului în natură. Astfel, sunt necesare 

implementarea unor măsuri care să contribuie la conservarea și 

protejarea cadrului natural prin realizarea unor proiecte ce vizează 

colectarea și epurarea apelor uzate, de colectare și transport a 

deșeurilor sau prin acțiuni de ecologizare a spațiilor verzi, reducând 

gradul de poluare cu substanțe nocive a apei, aerului și solului. 

 

Măsuri: 

 

Măsura 5.1 - Creșterea eficienței energetice 

Măsura 5.2 - Protecția zonelor expuse la risc de degradare 

Măsura 5.3 - Protejarea cadrului natural  prin reducerea factorilor 

nocivi 
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Domeniul prioritar nr. 6 

Eficientizarea administrației publice locale 

 

Facilitarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate reprezintă 

un imbold semnificativ cu privire la creșterea nivelului de investiții de 

la nivel local și dezvoltarea comunității. De asemenea, administrația 

publică locală poate contribui la dezvoltarea durabilă a economiei 

locale prin crearea unui cadru administrativ eficient și orientat către 

progres. 

 

Astfel, prin exercitarea statutului de autoritate pe care îl deține, 

administrația publică locală are abilitatea și competența de a iniția 

măsuri ce vizează modernizarea activităților economice și susținerea 

inițiativelor antreprenoriale într-un mod concret și lipsit de părtinire. 

 

De asemenea, promovarea participării comunității la procesul 

decizional constituie un aspect pe care administrația publică locală 

trebuie să îl aibă în vedere, încurajând cetățenii să se implice în 

identificarea și soluționarea problemelor de la nivel local și stimulând 

participarea activă la acțiuni care vizează direct bunăstarea comunității 

și calitatea vieții locuitorilor. 

 

 

În vederea sporii gradului de dezvoltare economică și socială a întregii 

comunități, administrația publică locală joacă un rol semnificativ în 

crearea și derularea de parteneriate publice-private, contribuind la 

rezolvarea unor probleme concrete ale comunității. 

 

Măsuri: 
 

Măsura 6.1 - Asigurarea unei baze tehnico-materiale 

                      corespunzătoare desfășurării activității administrației   

                      publice în condiții optime  

Măsura 6.2 - Creșterea calității serviciilor publice furnizate de 

                      administrația publică locală 

Măsura 6.3 - Încurajarea participării active a comunității locale în 

                       procesul decizional 

Măsura 6.4 - Dezvoltarea de parteneriate strategice 
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Planul de acțiuni 
 

Domeniu Prioritar 1 

Asigurarea accesului cetățenilor comunei la o infrastructură de bază modernă 

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M
 1

.1
 

Creșterea accesibilității și 

conectivității comunei prin 

modernizarea infrastructurii rutiere și 

de acces 

A.1 Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local (28 km) 

A.2 Reabilitarea infrastructurii de semnalizare rutieră  
A.3 Întreținerea și amenajarea periodică a rețelei de drumuri 

A.4 Extinderea și reabilitarea trotuarelor și zonelor pietonale existente (DN 15) 

A.5 Realizarea de spații noi de parcare și modernizarea celor existente 

A.6 Amenajare piste de bicicliști în comuna Săvinești 

A.7 
Amenajarea infrastructurii specifice pentru îmbunătăţirea accesului persoanelor cu deficienţe locomotorii şi 
a bicicliştilor în spaţii publice din comună 

A.8 Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea drumurilor 

M
 1

.2
 

Extinderea, reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare de la nivelul 

comunei 

A.1 Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Săvinești și Dumbrava-Deal (3,2 km) 

A.2 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de canalizare menajeră în satul Săvinești și Dumbrava-Deal (3,2 km) 

A.3 Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a gazului metan în satele componente (6,7 km) 

A.4 Extinderea și modernizarea rețelei de energie electrică (2,7 km) 

A.5 Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public (2,7 km) 

A.6 
Campanii de promovare și informare a locuitorilor comunei cu privire la beneficiile racordării la rețelele 
publice edilitare 

A.7 
Amenajarea canalelor colectoare a apelor pluviale de pe teritoriul comunei, în vederea prevenirii 
calamităţilor naturale 

A.8 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în vederea 
creşterii calităţii serviciilor de telefonie fixă, mobilă şi internet 
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Domeniu Prioritar 2 

Dezvoltarea și diversificarea mediului economic local 

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M
 2

.1
 Diversificarea activităților 

economice și promovarea 

produselor autohtone 

A.1 
Sprijinirea dezvoltării activităților de artizanat și amenajarea de spații pentru expunerea și comercializarea 

obiectelor de artizanat 

A.2 Sprijinirea înființării de asociații și grupuri de producători locali în vederea comercializării produselor locale  

A.3 Identificarea produselor autentice locale și sprijinirea înregistrării acestora ca mărci locale  

A.5 Susținerea înființării de asociații de meșteșugari 

A.6 
Realizarea unor campanii de informare cu privire la posibilitățile de finanțare nerambursabilă a activităților 
de servicii, producție și meșteșuguri 

A.7 Realizarea unor târguri săptămânale în vederea promovării și comercializării produselor tradiționale locale 

A.8 
Sprijinirea dezvoltării industriei bazate pe prelucrarea resurselor agricole (prelucrarea lânii, înființarea de 
carmangerii pentru valorificarea cărnii, etc.) 

M
 2

.2
 

Încurajarea inițiativelor locale și 

sprijinirea antreprenoriatului local 

A.1 Asigurarea unor servicii de consultanță în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor 

A.2 Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii existente la nivelul comunei și a produselor și serviciilor acesora 

A.3 
Acordarea de facilități noilor întreprinzători și celor existenți prin reducerea/scutirea de impozite pe 

proprietate și în ce privește costurile și aprobările pentru dezvoltare 

A.4 
Realizarea de campanii de promovare și informare cu privire la posibilitățile de accesare a fondurilor 

nerambursabile 

A.5 Identificarea oportunităților de parteneriate publice-private cu scopul demarării de activități economice 

A.6 Dezvoltarea de parteneriate strategice între mediul public și mediul privat în vederea atragerii de investitori 

A.7 Susținerea tehnologiilor moderne în activitatea IMM-urilor 

M
 2

.3
 

Creșterea productivității 

sectorului agricol și zootehnic 

A.1 
Sprijinirea agriculturii ecologice în vederea producerii de produse agricole și alimentare proaspete și 
autentice 

A.2 

Susținerea înființării de noi ferme vegetale și zootehnice și modernizarea celor existente (ferme piscicole, 

ferme apicole, creșterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor, dotarea cu echipamente moderne a 

fermelor etc.) 

A.3 Sprijinirea introducerii de noi culturi pe suprafața arabilă a comunei Săvinești 
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Domeniu Prioritar 2 

Dezvoltarea și diversificarea mediului economic local 

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

A.4 Înființarea de depozite pentru legume-fructe pe teritoriul comunei 

A.5 Întreținerea și îmbunătățirea suprafețelor acoperite cu pășuni 

A.6 
Înființarea unor centre de colectare, prelucrare și valorificare a producției agricole (colectarea și valorificarea 

laptelui, fructelor, legumelor, ciupercilor etc.) 

A.7 
Sprijinirea înființării unui Grup de Acțiune Locală și promovarea posibilităților de accesare a fondurilor 

nerambursabile în ceea ce privește înființarea și dezvoltarea de afaceri în domeniul agricol și zootehnic 

A.8 Încurajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii și zootehniei 

A.9 
Încurajarea colaborării între agricultori, cercetători, consultanți agricoli și întreprinzători pentru inițierea de 

activități de inovare 

A.10 Sprijinirea înființării unui service-auto pentru întreținerea și repararea mașinilor și uneltelor agricole 

A.11 Modernizarea drumurilor care facilitează accesul către exploatațiile agricole și către fermele zootehnice 
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Domeniu Prioritar 3 

Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și social 

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M
 3

.1
 

Îmbunătățirea sistemului 

educațional din cadrul comunei 

A.1 Reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ din comuna Săvinești  

A.2 Dotarea unităților de învățământ cu echipamente didactice moderne  

A.3 Modernizarea bibliotecilor școlare și extinderea fondului de carte  

A.4 Modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților școlare 

A.5 Construirea unor săli de sport în cadrul unităților școlare din comună  

A.6 Înființarea unor cabinete de limbi străine (engleză, franceză, spaniolă etc.) 

A.7 Înființarea unor laboratoare psihologice în unitățile școlare din comună 

A.8 Înființarea unor cabinete medicale școlare 

A.9 
Oferirea de facilități și locuințe cadrelor didactice în vederea atragerii și menținerii în comună a personalului 
specializat  

A.10 
Realizarea unor programe de pregătire suplimentară a elevilor, cu precădere la disciplinele la care susțin 
testele naționale 

A.11 Amenajarea spațiilor de recreere în timpul pauzelor 

A.12 Încurajarea și sprijinirea performanțelor școlare prin oferirea de burse  

A.13 Programe de formare și perfecționare a cadrelor didactice  

A.14 
Implementarea unor proiecte educaționale pe teme de absenteism și integrare socială a elevilor proveniți 
din familii defavorizate  

A.15 Încheierea de parteneriate educaționale cu alte instituții de învățământ din țară sau străinătate  

A.16 Elaborarea de proiecte care să sporească dimensiunea europeană a școlii  

A.17 Realizarea de investiții privind facilitarea accesului elevilor din localitățile comunei prin microbuze școlare 

A.18 Asigurarea suportului material în vederea realizării unei publicații școlare 

A.19 Înființarea unui centru de zi pentru elevi 

M
 3

.2
 Asigurarea accesului cetățenilor 

la servicii medicale și sociale la 

standarde europene 

A.1 Construirea unui centru rezidențial pentru bătrâni; 

A.2 Înființarea unor cantine de ajutor social, care să asigure masa de prânz familiilor sărace 

A.3 Sprijinirea de ONG-uri cu activitate în domeniul social 
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Domeniu Prioritar 3 

Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și social 

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

A.4 Derularea unor campanii de promovare a voluntariatului 

A.5 Implementarea unor proiecte privind dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale 

A.6 Derularea unor programe de consiliere destinate persoanelor victime ale violenței în familie 

A.7 Perfecționarea personalului implicat în activitatea de asistență socială 

A.8 Crearea unei secții medico-sociale destinate persoanelor cu venituri reduse 

A.9 Sprijinirea dotării cu aparatură modernă a cabinetelor medicale din comună 

A.10 
Oferirea de facilități și locuințe cadrelor medicale în vederea atragerii și menținerii în comună a personalului 
specializat 

A.11 Promovarea acțiunilor de informare și educare a locuitorilor în privința prevenirii bolilor 

A.12 Sprijinirea și promovarea unui stil de viață sănătos prin intermediul acțiunilor de informare a cetățenilor  

A.13 Realizarea companiilor de informare și conștientizare asupra importanței controalelor medicale regulate 

A.14 Sprijinirea înființării de cabinete veterinare în cadrul comunei 
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Domeniu Prioritar 4 

Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al comunei  

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M
 4

.1
 

Dezvoltarea infrastructurii 

turistice și de agrement 

A.1 Înființare și amenajare parc de interes public în satul Săvinești 

A.2 Înființarea unei săli de sport publice în comună 

A.3 Amenajarea zonelor de agrement și de picnic 

A.4 Realizare piste de bicicliști pe traseele identificate de administrația locală 

M
 4

.2
 

Conservarea patrimoniului 

cultural material și imaterial 

A.1 Reabilitarea și modernizarea căminului cultural din comună 

A.2 Reabilitarea și promovarea obiectivelor istorice  

A.3 Susținerea de trupe, formații, cenacluri 

A.4 Organizarea unor ateliere de creație pentru susținerea și conservarea artei locale 

A.5 Dotarea bibliotecii publice din comună cu echipamente IT și extinderea fondului de carte 

A.6 Lucrări de restaurare și punere în valoare a Bisericii de Lemn "Sf. Înviere" 

A.7 Realizarea unui punct muzeistic în satul Săvinești în vederea promovării artei populare 

A.8 Atragerea de investiții în vederea susținerii financiare a unor programe culturale sau de creație artistică 

M
 4

.3
 

Realizarea de activități de 

promovare turistică a comunei 

A.1 Sprijinirea înființării de pensiuni agroturistice 

A.2 Susținerea includerii în circuitulele turistice a pensiunilor turistice din comuna Săvinești 

A.3 
Dezvoltarea infrastructurii de semnalizare turistică (indicatoare de direcționare către obiectivele turistice și 

unitățile de cazare din comună) 

A.4 Promovarea jocurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă 

A.5 
Dezvoltarea parteneriatului între sectorul cultural și mass-media județeană pentru o mai bună promovare a 
evenimentelor și materialelor culturale 

A.6 Realizarea unui centru de informare turistică 

A.7 Promovarea agroturismului în cadrul târgurilor regionale și naționale de profil 

M
 4

.4
 Diversificarea ofertei culturale și 

de petrecere a timpului liber 

 

A.1 

Realizarea de evenimente culturale în spațiul public (spectacole de dans, de divertisment, teatru, recitaluri de   

poezie, concerte, jocuri populare, ziua comunei, evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pascale, Balul 
gospodarilor etc.) 

A.2 Construirea unui teatru de vară în cadrul comunei 
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Domeniu Prioritar 4 

Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al comunei  

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

A.3 Organizarea de evenimente și competiții sportive, cu impact regional 

A.4 Revitalizarea și amplificarea activităților desfășurate în cadrul căminelor culturale 

A.5 Organizarea de evenimente culturale ( Ziua comunei, Ziua Eroilor) 

A.6 Realizarea de expoziții de carte, de pictură, desen, fotografie artistică în cadrul bibliotecii publice 

A.7 Organizarea de festivaluri folclorice, de teatru, sau festivaluri ale sărbătorilor de iarnă 

M
 4

.5
 Dezvoltarea și reabilitarea 

fondului locativ din comuna 

Săvinești 

A.1 Construire bloc de locuințe ANL 

A.2 Încurajarea investițiilor private în locuințe 

A.3 Acordarea de facilități tinerilor care doresc să-și construiască o casă 
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Domeniu Prioritar 5 

 Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și protejarea cadrului natural 

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M
 5

.1
 

Creșterea eficienței energetice 

A.1 Eficientizarea energetică a clădirilor publice și private prin reabilitarea termică a clădirilor 

A.2 Dezvoltarea de studii și implementarea de proiecte care vizează utilizarea surselor de energie regenerabilă 

(energie solară, eoliană) 

A.3 Încurajarea utilizării becurilor cu un consum de energie redus 

A.4 Asigurarea consumului energetic destinat iluminatului public din surse alternative de energie 

A.5 Reabilitarea stâlpilor de iluminat și a lămpilor deteriorate în satul Săvinești și în satul Dumbrava-Deal 

A.6 Sprijinirea înființării de parcuri eoliene și câmpuri de panouri solare 

M
 5

.2
 

Protecţia zonelor expuse la risc de 

degradare 

A.1 Întreținerea și refacerea perdelelor de protecție a căilor de comunicații, a localităților și câmpului 

A.2 
Inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului și implementarea unui plan de măsuri privind 

reconstrucția ecologică a terenurilor agricole 

A.3 Îndiguirea zonelor cu risc de inundații  

A.4 Împădurirea versanților și albiilor răurilor caracterizate de un grad ridicat de degradare/erodare 

A.5 Implementarea de măsuri de construire a digurilor, de consolidare și reabilitare a acestora 

A.6 Regularizarea albiei cursurilor de apă (râul Bistrița și râul Cracău) ce străbat comuna Săvinești 

A.7 Reabilitarea suprafețelor agricole degradate în urma folosirii intensive a fertilizanților chimici și ierbicidelor 

M
 5

.3
 

Protejarea cadrului natural  prin 

reducerea factorilor nocivi 

A.1 Încurajarea voluntariatului în acțiuni de ecologizare a mediului înconjurător 

A.2 Promovarea transportului cu grad redus de poluare 

A.3 Amenajarea și corectarea torenților 

A.4 Reabilitarea, conservarea și extinderea spațiilor verzi din cadrul comunei 

A.5 Stimularea participării comunității locale la acțiuni de protecție a mediului 

A.6 Identificarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului poluării accidentale 
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Domeniu Prioritar 6 

Eficientizarea administrației publice locale 

Cod  

măsură 
Denumire măsură Acţiuni 

M
 6

.1
 

Asigurarea unei baze tehnico-

materiale corespunzătoare 

desfășurării activității administrației 

publice în condiții optime 

A.1 Reabilitarea și modernizarea imobilului primăriei  

A.2 Achiziționarea de mobilier și echipamente IT, software, licențe etc. pentru sediul primăriei 

A.3 Construirea unei rampe de acces la intrarea în primărie pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități 

A.4 Realizarea/Reabilitarea spațiilor de parcare din apropierea sediului primăriei 

M
 6

.2
 Creşterea calităţii serviciilor publice 

furnizate de administraţia publică 

locală 

A.1 Implementarea unor servicii de e-guvernare 

A.2 
Realizarea unor cursuri de specializare și perfecționare a funcționarilor publici și contractuali în domenii 

importante pentru activitatea din cadrul administrației publice 

A.3 Stabilirea unor criterii de eficiență în evaluarea periodică a angajaților din administrația publică locală 

A.4 
Susținerea procesului de înregistrare a bunurilor din domeniul public și privat al statului în sistemul integrat 

de cadastru și carte funciară 

A.5 Eliberarea de avize sau plata taxelor online 

A.6 Înființarea unui birou de informații și clarificări  

A.7 Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală 

M
 6

.3
 Încurajarea participării active a 

comunităţii locale în procesul 

decizional 

A.1 Campanii de informare a cetățenilor cu privire la modalitățile de intervenție și participare la actul decizional 

A.2 Organizarea periodică de consultări publice pribind identificarea principalelor nevoi ale cetățenilor 

A.3 
Amenajare panou pentru informarea cetățenilor asupra hotărârilor importante adoptate de administrația 

publică locală 

A.4 Realizarea unei secțiuni web pe pagina primăriei destinată sugestiilor și reclamațiilor 

A.5 Realizarea unui birou specializat pe relațiile cu locuitorii comunei 

M
 6

.4
 

Dezvoltarea de parteneriate 

strategice 

A.1 Elaborarea de proiecte investiționale cu alte comune pentru dezvoltarea durabilă a zonei 

A.2 Susținerea unui parteneriat public privat de tip GAL și a activităților întreprinse de acesta 

A.3 Inițierea de parteneriate de tip înfrățire cu alte localități din țară sau din Uniunea Europeană 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

114 

Surse de finanțare 
 
Dezvoltarea locală a comunei Săvinești este posibilă prin implementarea 

unor proiecte a căror susţinere financiară poate fi realizată de la bugetul 

local, din fonduri nerambursabile guvernamentale, europene şi nu în 

ultimul rând din fonduri rambursabile (credite bancare). La sursele de 

finanţare anterior menţionate se poate adăuga şi posibilitatea 

autorităţilor locale de a dezvolta parteneriate de tip public-privat, care 

au ca scop principal dezvoltarea comunei Săvinești. 

 

Sursele de finanţare anterior menţionate sunt generatoare de avantaje 

şi dezavantaje pentru autoritatea contractantă, respectiv comuna 

Săvinești. Astfel, susţinerea proiectelor din bugetul local este cea mai 

puţin recomandată soluţie, deoarece fondurile din această sursă sunt 

limitate, iar disponibilitatea acestora este relativă (fiecare an bugetar 

diferă, existând posibilitatea ca veniturile la bugetul local dintr-un an 

să nu fie cele previzionate, prin urmare, suma alocată pentru dezvoltare 

va fi mult mai mică, existând şi alte priorităţi imediate învăţământ, 

sănătate, etc.). 

 

Luând în considerare contextul socio-economic, preferabil ar fi ca 

pentru dezvoltarea durabilă a comunei să fie accesate fonduri externe, 

nerambursabile (bugetul de stat şi fonduri europene).  

 

Fonduri de finanţare nerambursabilă 

 

Instrumente structuale şi de coeziune, fondurile nerambursabile 

europene, sunt utilizate de Uniunea Europeană pentru eliminarea 

disparităţilor economice dintre regiuni, în scopul realizării coeziunii 

economice şi sociale. 

 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula 

creşterea economică a ţărilor partenere şi de a conduce la reducerea 

decalajelor dintre parteneri. Fondurile structurale şi de coeziune nu 

sunt asigurate în totalitatea de Uniunea Europeană, ci este imperios 

necesară contribuţia statului membru la bugetul Uniunii Europene.  
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În perioada de referinţă 2007 – 2013, România a plătit către bugetul 

Uniunii Europene 9,2 miliarde euro şi a accesat fonduri europene 

nerambursabile în valoare de 9,7 miliarde de euro. 

 

În perioada 2014 – 2020, pentru România au fost alocate fonduri în 

valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, principalele surse de 

investiţii fiind realizate prin: Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime (EMEF). 

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) – va contribui la 

toate obiectivele tematice şi se va concentra asupra domeniilor de 

investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile 

(infrastructură, servicii pentru întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi 

la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie, 

servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale, calitatea 

mediului). Fondul de coeziune se va axa pe ameliorarea mediului, 

dezvoltare durabilp şi TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).   

 

Fondul european de dezvoltare regională finanţează:  

§ investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de 

locuri de muncă durabile; 

§ investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, 

telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi; 

§ instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de 

dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine dezvoltarea 

regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi 

regiuni. 

 

Fondul Social European (FSE): susține politicile naționale pentru 

ocuparea deplină a forței de muncă, asigurarea calității și 

productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale și reducerea 

disparităților regionale și naționale. Pentru perioada 2014-2020 

principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: ocuparea forței de 

muncă, sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii, incluziunea 

socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei aflați în dificultate 

și pe cei proveniți din grupuri defavorizate să obțină competențe și 

locuri de muncă), creșterea calității educației (FSE finanțează activități 

pentru creșterea calității învățământului și formării; reducerea 

abandonului școlar fiind o prioritate) și o administrație publică mai 

puternică (FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea 

administrației și a guvernării publice). 

 

Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajate al 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi al persoanelor 

inactive, sprijinind iniţiativele locale şi mobilitatea forţei de muncă. 

Acţiunile cheie ale acestei fond sunt următoarele: 

§ măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii, 

pentru identificarea nevoilor individuale, servicii persoanlizate şi 
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de orientare, cursuri de formare specifice şi personalizate, 

validarea competenţelor şi a calificărilor dobândite şi plasarea 

personalului disponibilizat; 

§ anticiparea şi consilierea privind oportunităţile de ocupare a 

forţei de muncă pe termen lung; 

§ furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare 

existente pe pieţele europene ale muncii şi la condiţiile de viaţă 

şi de muncă. 

 

Fondul de coeziune (FC): este destinat statelor membre ale Uniunii 

Europene al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic 

de 90% din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea 

disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. 

Pentru perioada de programare 2014-2020, FC se va axa pe 

ameliorarea mediului, dezvoltarea durabilă și TEN-T (rețeaua trans-

europeană de transport). 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR): are ca 

obiectiv sprijinirea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii în sectorul agricol, alimentar şi forestier din zonele rurale în 

ansamblu. Se urmăreşte transferul de cunoştinţe şi inovare, creşterea 

competitivităţii agriculturii, gestionarea eficientă a resurselor naturale 

şi combaterea schimbărilor climatice, precum şi dezvoltarea incluzivă a 

zonelor rurale . 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală constituie acel 

instrument de finanţare al Uniunii Europene care sprijină ţările membre 

în implementarea Politicii Agricole Comune. În perioada de 2014 – 

2020, FEADR va juca un rol important în asigurarea integrităţii 

ecologice şi a valorii estetice a peisajelor din România, care depind în 

mare măsură de precticile de gestionare agricole şi forestiere. 

 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMEF): este un 

fond structural ce vizează susţinerea pescuitului, acvaculturii, spijinind, 

în acelaşi timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea 

socială şi crearea de locuri de muncă în comunităţile dependente de 

pescuit, în special pentru diversificarea activităţilor în alte sectoare 

maritime, precum şi prin acţiuni în domeniul politicii maritime 

integrate. Noul fond va sprijini următoarele: tranziţia către un pescuit 

durabil, diversificarea activităţilor economice din acest sector, crearea 

de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile de 

coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare.  

 

Parteneriatele de tip public – privat 

 

Parteneriatele public-privat sunt o soluţie general recunoscută şi 

promovată pentru soluţionarea problemelor sau pentru eficientizarea 

serviciilor publice. Aplicarea acestei modalităţi de obţinere a finanţării 

este dezirabilă în situaţiile în care statul nu deţine suficiente resurse 

pentru a asigura prestarea unor servicii publice de calitate. Legea nr. 
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178/2000, actualizată în data de 23 aprilie 2013, reglementează 

parteneriatul public-privat, fiind privit ca o oportunitate reală de 

implementare a proiectelor propuse la nivel local. 

 

În comuna Săvinești dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat 

este esenţială pentru înregistrarea progresului economic local. 

 

Printre avantajele parteneriatului public-privat se remarcă: 

§ accelerarea utilizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură; 

§ reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; 

§ îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică. 

 

Creditarea 

 

Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare 

finanţării unui proiect de investuţii prin semnarea unui contract cu o 

instituţie bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent 

facilă, debitorul având nişte etape de urmat bine definite.  

 

Costurile aferente unui credit sunt destul de mari şi implică un anumit 

grad de risc vis-a-vis de posibilitatea rambursării datoriilor, mai ales 

într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza 

financiară. Mai mult, în calitate de instituţie publică, în vederea 

contractării unui împrumut, solicitantul trebuie să obţină avizul de la 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, iar în cazul în care se 

epuizează plafonul de îndatorare publică externă este imposibiliă 

contractarea unor credite de către instituţiile publice, avizul din partea 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu. 

 

În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a 

posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece 

administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori poate 

afecta chiar şi contractarea fondurilor europene. 

 

Capacitatea  de auto-finanțare 

 

În vederea evaluării capacității financiare generale a unității 

administrativ teritoriale, este necesară analiza veniturilor totale și 

capacitatea acesteia de a genera venituri. Astfel, conform informațiilor 

primite de la Primăria Săvinești, bugetul local al comunei la nivelul 

anului 2013 a fost de 7.260.000 lei, respectiv 1.102,50 lei pe cap de 

locuitor.  

 

Referitor la valoarea veniturilor, impozitelor și taxelor pe bunuri și 

servicii aceasta reprezintă 98% din totalul veniturilor curente – 

7.114.800 lei, iar veniturile din subvenții reprezintă 2%, dintre care 

100% sunt subvenții de la bugetul de stat. Astfel, având în vedere faptul 

că suma necesară investițiilor propuse este semnificativ mai ridicată 

decât bugetul local, este recomandată susținerea proiectelor din punct 

de vedere financiar cu fonduri provenite din surse externe. 
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Concordanţa cu politicile naţionale şi 
europene 
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești a fost elaborată în 

contextul unei noi programări a fondurilor europene pentru perioada 

2014 – 2020, ceea ce a generat necesitatea de actualizare a obiectivelor 

strategice, atât de la nivel european, cât şi la nivel naţional. 

 

Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă 

proiecţii viitoare ale comunei Săvinești, alternative de dezvoltare ale 

acesteia. În vederea definitivării scenariilor de dezvoltarea precizate în 

cadrul prezentului document s-au luat în considerare toate documentele 

strategice similare (în curs sau recent finalizate). 

 

Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, 

strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de 

depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile 

europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului de 

dezvoltare propriu fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile 

pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai 

favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite cinci obiective 

esenţiale, care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, 

educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea 

sărăciei, respectiv eficienţa energetică. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești propune o serie de 

obiective şi planuri de acţiune concordante cu obiectivele Strategiei 

Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, 

adoptarea de măsuri de protejare a mediului înconjurător, promovarea 

incluziunii sociale şi modernizarea sectorului educativ. 

 

Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020, la nivel naţional a 

fost elaborată Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 

2014 – 2020, care prevede ca în anul 2020 „România să devină mai 

competitivă la nivel regional şi global, prin inovare alimentată de 

cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni” .  
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Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare 

şi Inovate sunt următoarele: 

§ creşterea competitivităţii României prin inovare; 

§ creşterea contribuţiei României la progresul cunoaşterii de 

frontieră; 

§ creşterea rolului ştiinţei în societate. 

 

Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă 

cu obiectivele generale ale acestui document. Mai exact, în cadrul 

strategiei comunei Săvinești se creionează necesitatea unei creşteri a 

competitivităţii prin următoarele măsuri: implementarea de noi 

tehnologii în procesul de producţie de la nivel local, stimularea 

activităţilor care se sprijină pe inovare, dezvoltarea sectoarelor de 

activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei de muncă, etc. 

 

Un alt document strategic naţional la care Strategia de dezvoltare a 

comunei Săvinești s-a raportat este Strategia de dezvoltare durabilă a 

României 2013-2020-2030. Strategia de dezvoltare a României 

urmăreşte racordarea deplină a României la o nouă filozofie a 

dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăţită pe plan 

mondial – dezvoltarea durabilă, principiu urmărit şi în strategia de 

dezvoltare a comunei Săvinești. Sub acest aspect, strategia comunei 

Săvinești are în vedere modernizarea sistemelor de educaţie, formare 

profesională, sanitar, servicii sociale şi de protejare a mediului 

înconjurător. În ceea ce priveşte mediul înconjurător, în cadrul 

strategiei locale a comunei se pune accentul pe protecţia şi punerea în 

valoare a cadrului natural şi pe valorificarea judicioasă a resurselor 

naturale. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești se aliniază, de 

asemenea, şi cu Acordul de parteneriat propus de România pentru 

perioada de programare 2014 – 2020, care stabileşte priorităţile de 

finanţare din Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii, susţinând 

competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, încurajând dezvoltarea 

inteligentă, bazată pe creştere economică şi incluziune. Astfel, direcţiile 

de dezvoltare stabilite în cadrul Strategiei comunei Săvinești vin în 

concordanţă cu iniţiativele promovate de Acordul de parteneriat, mai 

exact cu cele ce ţin de consolidarea bazei economice locale, de 

facilitarea unui acces echitabil la serviciile publice de bază şi de 

eficientizarea actului administrativ.  

 

La baza elaborării Strategiei de dezvoltare a comunei Săvinești a stat şi 

Strategia de dezvoltare regională Nord-Est, 2014 – 2020. Obiectivul 

general al strategiei regionale vizează derularea în Regiunea Nord-Est 

a unui proces de creştere economică durabilă, favorabilă creşterii 

competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o 

diminuare a decalajelor existente în regiunea Nord-Est faţă de celelalte 

regiuni ale României. Analizând obiectivul general strategic al regiunii 

Nord-Est, se remarcă faptul că acesta se identifică cu obiectivele 

strategiei locale, mai exact are în vedere derularea unui proces de 
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creştere economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii 

economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a 

decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României. 

 

Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Săvinești, pentru 

orizontul de timp 2014 - 2020, prin intermediul principalelor măsuri şi 

direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în 

concordanţă cu principalele obiective şi priorităţi urmărite de Strategia 

regiunii Nord-Est şi îşi asumă contribuţia la îndeplinirea acestora. 
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Portofoliul de proiecte 
 

Implementarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Săvinești vizează parcurgerea direcțiilor strategice de dezvoltare prin realizarea 

unor proiecte de investiții axate pe dezvoltarea socio-economică a comunei de lungă durată. În acest sens, proiectele de investiții urmăresc 

viziunea și obiectivele strategice stabilite pentru perioada 2014-2020, implementarea acestora contribuind la reducerea discrepanțelor 
regionale și la creșterea economică sustenabilă a comunei. 

 

 

1. Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local; 
  

2. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în satul 

Săvinești și Dumbrava-Deal;  
 

3. Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a gazului metan în 

satul Săvinești și satul Dumbrava-Deal; 
 

4. Înființare târg săptămânal pentru comercializarea produselor 

locale; 
 

5. Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1, Școlii 

gimnaziale nr. 2 din satul Săvinești și Școlii primare din satul 

Dumbrava-Deal; 
 

6. Înființare centru de zi pentru elevi; 
 

7. Construirea unui centru rezidențial pentru bătrâni; 
 

8. Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare din comună; 
 

9. Înființare parc de interes public în satul Săvinești; 
 

10. Amenajare zonă de agrement și picnic în apropierea râului Bistrița; 
 

11. Organizarea unui atelier de creație pentru susținerea și conservarea 

artei locale; 
 

12. Construirea unui teatru de vară în comuna Săvinești; 
 

13. Modernizarea și extinderea iluminatului public în comună; 
 

14. Realizarea unor lucrări de îndiguire pe râul Bistrița; 
 

15. Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală.
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1. Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local 

Scop 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din cadrul comunei în vederea facilitării transportului de 

persoane și mărfuri 

Obiective specifice 

1. Creșterea gradului de accesibilitate şi mobilitate în interiorul comunei şi către principalele drumuri de interes 

județean sau național; 

2. Creșterea gradului de atractivitate al comunei în rândul investitorilor; 

3. Sporirea siguranței rutiere. 

Activități 

§ reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local pe o lungime de 20 km; 

§ îmbunătățirea semnalizării rutiere și extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare pluvială; 

§ amenajarea infrastructurii specifice pentru îmbunătăţirea accesului persoanelor cu deficienţe locomotorii în spaţiile 

publice. 

Indicatori de 

performanţă 

§ lungimea drumurilor de interes comunal reabilitate; 

§ lungimea drumurilor sătești reabilitate; 

§ gradul de acces către localitățile comunei și durata timpului de deplasare; 

§ interesul agenților economici manifestat față de comuna Săvinești. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 1 – „Asigurarea accesului cetățenilor la o infrastructură tehnico-edilitară modernă”, măsura 1.1. 

„Creșterea accesibilității și conectivității comunei prin modernizarea infrastructurii rutiere și de acces”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2014 - 2020 
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2. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în satul Săvinești și Dumbrava-Deal 

Scop 
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei Săvinești prin asigurarea accesului acestora la  o rețea publică 

centralizată de alimentare cu apă și canalizare menajeră. 

Obiective specifice 

1. Facilitarea accesului populației comunei Săvinești la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare menajeră; 

2. Îmbunătățirea condițiilor pentru locuire și dezvoltare a afacerilor în comună;  

3. Furnizarea utilităților de bază în vederea asigurării condițiilor optime desfășurării activităților economice; 

4. Reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător prin creșterea gradului de epurare a apelor uzate. 

Activități 

§ extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele comunei pe o lungime de 3,2 km; 

§ îmbunătățirea și extinderea rețelei de canalizare menajeră în satele comunei pe o lungime de 3,2 km; 

§ racordarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare; 

§ înființare stație de epurare în comuna Săvinești; 

Indicatori de 

performanţă 

§ rețeaua de alimentare cu apă extinsă; 

§ rețeaua de canalizare a apei menajeră extinsă; 

§ sporirea calității vieții locuitorilor comunei; 

§ îmbunătățirea calității factorilor de mediu. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 1 – „Asigurarea accesului cetățenilor la o infrastructură tehnico-edilitară modernă”, măsura 1.2. 

„Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare de la nivelul comunei”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2014 - 2018 
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3. Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a gazului metan în satul Săvinești și satul Dumbrava-Deal; 

Scop 
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în vederea asigurării necesarului de consum casnic 

(prepararea hranei, apa caldă menajeră, încălzirea locuințelor) și eficientizării consumului de energie termică 

Obiective specifice 

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei Săvinești prin extinderea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale; 

2. Promovarea în rândul locuitorilor a beneficiilor aduse de racordarea la rețeaua de gaz; 

3. Reducerea costurilor eferente combustibililor convenționali. 

Activități 

§ extinderea rețelei de distribuție a gazului metan în satele din comună, pe o lungime de 6,7 km; 

§ realizare racordări la rețeaua de gaz metan; 

§ derulare companii de informare în rândul comunității locale. 

Indicatori de 

performanţă 

§ rețeaua de distribuție a gazelor naturale extinsă; 

§ gradul de acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale; 

§ gradul de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale; 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 1 – „Asigurarea accesului cetățenilor la o infrastructură tehnico-edilitară modernă”, măsura 1.2. 

„Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare de la nivelul comunei”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2014 - 2018 
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4. Înființare târg săptămânal pentru comercializarea produselor locale 

Scop Facilitarea activităților de comercializare a produselor locale prin amenajarea unui târg săptămânal.     

Obiective specifice 
1. Promovarea și comercializarea produselor locale. 

2. Creșterea veniturilor financiare ale locuitorilor comunei, implicit ale bugetului local. 

Activități 

§ amenajare locație destinată funcționării târgului; 

§ achiziționarea și amplasarea a 30 de boxe (pentru comercializarea produselor agroalimentare în condiții optime); 

§ amplasarea grupuri sanitare; 

§ împrejmuire locație. 

Indicatori de 

performanţă 

§ 1 târg înființat; 

§ gradul de dotare al acestuia; 

§ numărul de boxe închiriate; 

§ numărul de vizitatori ai târgului. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 2 – „Dezvoltarea și diversificarea mediului economic local”, măsura 2.1. „Diversificarea activităților 

economice și promovarea produselor autohtone”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2015 - 2017 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

126 

5. 
Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1, Școlii gimnaziale nr. 2 din satul Săvinești și Școlii primare 

din satul Dumbrava-Deal 

Scop 
Creșterea calității procesului de învățământ și asigurarea unor condiții de desfășurare al actului didactic conform 

standardelor europene. 

Obiective specifice 

1. Îmbunătățirea condițiilor de învățământ prin reabilitarea și modernizarea unitățiilor școlare din comuna Săvinești; 

2. Asigurarea unor condiții optime de desfășurare a actului educațional; 

3. Modernizarea și dotarea laboratoarelor școlare; 

Activități 

§ reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1 din satul Săvinești; 

§ reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Școlii gimnaziale nr. 2 din satul Săvinești; 

§ reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Școlii primare din satul Dumbarava-Deal; 

§ racordarea unităților școlare la rețelele publice de apă, canalizare și gaze naturale. 

Indicatori de 

performanţă 

§ gradul de modernizare al unităților școlare; 

§ gradul de satisfacţie al cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor cu privire la condiţiile oferite de unitățile de învăţământ. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 3 – „Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și 

social”, măsura 3.1. „Îmbunătățirea sistemului educaționaș din cadrul comunei”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2015 - 2020 
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6. Înființare centru de zi pentru elevi 

Scop 
Creșterea nivelului de educație și dezvoltarea resurselor umane din comuna Săvinești prin adoptarea unei oferte 

educaționale moderne 

Obiective specifice 

1. Furnizarea unor servicii educaționale care să vină în întâmpinarea problemelor de inadaptare școlară; 

2. Dezvoltarea potențialului elevilor prin practicarea de activități creative, de socializare și recreere; 

3. Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; 

4. Prevenirea abandonului și eșecului școlar; 

5. Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea si educarea copiilor. 

Activități 

§ construirea centrului de zi pentru elevi și racordarea acestuia la rețeaua publică de utilități; 

§ dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice și recrutarea resurselor umane pe posturile nou create; 

§ promovarea serviciilor oferite de centru; 

§ amenajare spațiu de joacă pentru copii și amenajare curte interioară. 

Indicatori de 

performanţă 

§ 1 centru de zi pentru elevi înființat; 

§ gradul de dotare al centrului; 

§ numărul de locuri de muncă înființate; 

§ gradul de satisfacție al părinților și copiilor cu privire la condițiile și serviciile oferite de centru.   

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 3 – „Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și 

social”, măsura 3.1. „Îmbunătățirea sistemului educaționaș din cadrul comunei”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2015 - 2017 
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7. Construirea unui centru rezidențial pentru bătrâni 

Scop 
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice în situație de risc social prin înființarea unui centru specializat 

de asistență socială 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoane vârstnice. 

2. Reducerea cazurilor de excluziune sau izolare socială în rândul persoanelor vârstnice.  

3. Integrarea activă a persoanelor vârstnice, rămase singure, în viața socială. 

Activități 

§ înfiintarea căminului de batrani cu o capacitate de 40 locuri care să ofere o gamă variată de servicii: gazduire pe 

perioadă nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, consiliere psihologică si petrecere a timpului liber; 

§ dotarea centrului rezidențial cu mobilier și echipamente specifice și racordareala rețeaua publică de utilități; 

§ angajarea personalului specializat și promovarea serviciilor oferite de centrul de bătrâni; 

§ atragerea de voluntari pentru activitatea de sprijin, acompaniere și consiliere psihologică a bătrânilor; 

§ cursuri de formare și specializare a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ. 

Indicatori de 

performanţă 

§ un centru de bătrâni înfiinţat cu o capacitate de 40 locuri; 

§ gradul de dotare al centrului; 

§ locurile de muncă nou create; 

§ numărul de voluntari implicaţi în activităţile sociale. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 3 – „Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și 

social”, măsura 3.2. „Asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale și sociale la standarde europene”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2017 - 2019 
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8. Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare din comună 

Scop 
Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor medicale din comuna Săvinești prin asigurarea unei 

infrastructuri de sănătate moderne, în conformitate cu standardele europene 

Obiective specifice 

4. Sporirea calității serviciilor medicale furnizate la nivelul comunei Săvinești; 

5. Atragerea medicilor specialiști în cadrul comunei Săvinești, prin asigurarea unei infrastructuri medicale moderne;  

6. Creșterea numărului de unități medicale în comuna Săvinești. 

Activități 

§ înființarea unor puncte sanitare în satul Săvinești; 

§ dotarea cu mobilier și echipamente moderne de specialitate; 

§ racordarea la infrastructura de utilități. 

Indicatori de 

performanţă 

§ gradul de modernizare al unităților sanitare; 

§ numărul echipamentelor de specialitate achiziționate; 

§ calitatea serviciilor medicale de la nivelul comunei Săvinești. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 3 – „Retenția și dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea sistemului educațional, sanitar și 

social”, măsura 3.2. „Asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale și sociale la standarde europene”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2015 - 2018 
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9. Înființare parc de interes public în satul Săvinești 

Scop 
Dezvoltarea infrastructurii recreaționale în vederea creșterii atractivității comunei și îmbunătățirii calității vieții 

locuitorilor 

Obiective specifice 

1. Diversificarea infrastructurii de la nivelul comunei destinată petrecerii timpului liber; 

2. Amenajarea spațiilor verzi din comuna Săvinești; 

3. îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din comuna  Săvinești; 

4. Creșterea atractivității comunei din punct de vedere turistic. 

Activități 

§ realizare parc de recreere în satul Săvinești 

§ amenajare alei pietonale şi căi de acces; 

§ dotarea parcului cu mobilier specific (bănci, măsuţe, coşuri de gunoi, fântâni arteziene); 

§ montare cişmele asigurare apă potabilă; 

§ montare stâlpi de iluminat prevăzuţi cu panouri fotovoltaice; 

§ plantare arbori şi arbuşti; 

§ amenajare spaţiu destinat desfăşurării evenimentelor în aer liber; 

§ împrejmuire parc; 

§ amenajare spaţii de parcare în apropierea parcului; 

§ adaptarea infrastructurii în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități (amenajarea de rampe de acces la 

nivelul trotuarelor, amenajare locuri de parcare). 

Indicatori de 

performanţă 

§ 1 parc de recreere amenajat; 

§ dotările realizate; 

§ 20 spaţii de parcare; 

§ 2 spații de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. 
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9. Înființare parc de interes public în satul Săvinești 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 4 – „Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al comunei”, măsura 4.1. „Dezvoltarea infrastructurii 

turistice și de agrement”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

132 

10. Amenajare zonă de agrement și picnic în apropierea râului Bistrița 

Scop Creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Săvinești și creșterea atractivității comunei pentru turiști 

Obiective specifice 

1. Diversificarea oportunităților de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei Săvinești și pentru turiști; 

2. Punerea în valoare a cadrului natural din comuna Săvinești; 

3. Diversificarea infrastructurii de agrement; 

4. Creşterea atractivităţii turistice a comunei şi a numărului de turişti; 

5. Dezvoltarea şi diversificarea mediului economic local. 

Activități 

§ amenajare spaţii pentru alimentaţia publică; 

§ amenajare spaţii de picnic; 

§ achiziţionarea şi dotarea zonei de agrement cu echipamente specifice (bănci, mese, coşuri de gunoi, umbrele etc.); 

§ amenajare foişoare; 

§ amenajare traseu pentru echitaţie şi herghelie de cai; 

§ racordarea la reţeaua publică de utilităţi; 

§ amenajare locuri de parcare; 

§ adaptarea infrastructurii aferente zonei de agrement și de picnic în vederea facilitării accesului persoanelor cu 

dizabilități. 

Indicatori de 

performanţă 

§ 1 zonă de agrement amenajată; 

§ 1 zonă de picnic amenajată; 

§ gradul de dotare a zonelor de agrement și de picnic; 

§ numărul de turişti/vizitatori înregistraţi. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 4 – „Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al comunei”, măsura 4.1. „Dezvoltarea infrastructurii 

turistice și de agrement”. 
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10. Amenajare zonă de agrement și picnic în apropierea râului Bistrița 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2016 - 2017 
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11. Organizarea unui atelier de creație pentru susținerea și conservarea artei locale 

Scop 
Înființarea unui atelier de producție a artei populare meșteșugărești, prin păstrarea și transmiterea tradițiilor 

populare către noile generații 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea și promovarea activităților de meșteșugărit și artizanat în corelare cu dezvoltarea activităților de turism 

rural; 

2. Antrenarea tinerilor în practicarea meșteșugurilor locale; 

3. Diversificarea activităților economice de la nivelul comunei Săvinești. 

Activități 

§ amenajarea/construirea atelierului destinat practicării meșteșugurilor locale; 

§ achiziționarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje necesare desfășurării activității; 

§ promovarea activității atelierului; 

§ promovarea produselor cu specific meșteșugăresc și artizanal. 

Indicatori de 

performanţă 

§ 1 atelier de meșteșuguri înființat; 

§ gradul de dotare al atelierului; 

§ numărul de membri activi ai atelierului; 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 4 – „Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al comunei”, măsura 4.2. „Conservarea patrimoniului 

cultural material și imaterial”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2015 - 2016 
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12. Construirea unui teatru de vară în comuna Săvinești 

Scop 
Creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea infrastructurii publice specifice promovării potențialului 

cultural și artistic al comunei 

Obiective specifice 

1. Promovarea activităților artistice și culturale la nivel lcoal; 

2. Îmbunătățirea accesului și participării publicului la cultură și activități artistice; 

3. Valorificarea potențialului cultural local și regional. 

Activități 

§ dotarea teatrului de vară cu echipamente specifice; 

§ realizarea instalațiilor sanitare și electrice; 

§ construirea unei scene; 

§ construirea unei tribune cu o capacitate de 600 locuri; 

§ reabilitarea spațiilor verzi din preajma teatrului de vară; 

§ reabilitarea și extinderea cailor de acces. 

Indicatori de 

performanţă 

§ 1 teatru de vară construit; 

§ dotările și echipamentele; 

§ capacitatea tribunelor; 

§ suprafața spațiilor verzi amenajată. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 4 – „Asigurarea unui grad ridicat de atractivitate al comunei”, măsura 4.4. „Diversificarea ofertei 

culturale și de petrecere a timpului liber”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2016 - 2017 
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13. Modernizarea și extinderea iluminatului public în comună 

Scop Creșterea eficienței energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe raza comunei Săvinești 

Obiective specifice 

1. Extinderea reţelei de iluminat stradal; 

2. Asigurarea nivelului de iluminare și luminanță coroborat cu optimizarea consumurilor de energie electrică; 

3. Reducerea costurilor aferente energiei electrice și de întreținere și mentenanță a Sistemului de iluminat public; 

4. Realizarea unei infrastructuri de iluminat public modernă ca baza a dezvoltării economico–socială a comunei. 

Activități 

§ extinderea sistemului de iluminat public pe o lungime de 2,7 km; 

§ redimensionarea instalațiilor de iluminat la nivelul standardelor europene; 

§ stabilirea programului de aprindere iluminat public diferențiat, în functie de condițiile traficului auto și pietonal; 

§ realizarea sistemului automat de comandă și monitorizare a stării rețelei de iluminat public; 

§ achiziționarea de corpuri de iluminat care înregistrează un consum scăzut de energie; 

§ înlocuirea stâlpilor şi lămpilor învechite cu tehnologii moderne. 

Indicatori de 

performanţă 

§ lungimea reţelei de iluminat stradal și durata de viață a corpurilor de iluminat; 

§ economiile realizate datorate creșterii eficienței energetice; 

§ gradul de satisfacţie al populaţiei cu privire la serviciul public asigurat. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 5 – „Îmbunătățirea factorilor de mediu și protejarea cadrului natural”, măsura 5.1. „Creșterea eficienței 

energetice”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2015 - 2018 
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14. Realizarea unor lucrări de îndiguire pe râul Bistrița 

Scop 

Amenajarea și corectarea torenților, stabilizarea versanților și indiguirea zonelor expuse la risc de inundații în 

vederea combaterii fenomenului de eroziune a solurilor şi creşterea siguranţei populaţiei și gospodăriilor 

împotriva calamităţilor naturale 

Obiective specifice 

1. Asigurarea unui management eficient împotriva calamităţilor naturale; 

2. Asigurarea unui grad de securitate ridicat locuitorilor din comuna Săvinești; 

3. Protejarea mediului înconjurător. 

Activități 

§ amenajarea/corectarea torenţilor; 

§ identificicarea versanților cu probleme de producere a alunecărilor de teren și stabilizarea acestora; 

§ execuţia lucrărilor de îndiguire în zonele cu risc de indundaţii; 

§ realizare lucrări de împădurire a terenurilor/zonelor degradate sau a zonelor cu risc de alunecare a terenului. 

Indicatori de 

performanţă 

§ număr torenţi reabilitaţi; 

§ lipsa alunecărilor de teren; 

§ suprafaţa pădurilor împădurite; 

§ lipsa inundaţiilor. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniul prioritar 5 – „Îmbunătățirea factorilor de mediu și protejarea cadrului natural”, măsura 5.2. „Protecția zonelor 

expuse la risc de degradare”. 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2014 - 2017 
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15. Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală 

Scop 
Creșterea numărului de utilaje și autospeciale de la nivelul comunei Săvinești în vederea asigurării unei 

intervenții rapide din partea autorității locale în situații de urgență 

Obiective specifice 

1. Asigurarea curăţeniei generale în comuna Săvinești; 

2. Dezvoltarea parcului auto al primăriei comunei Săvinești; 

3. Sporirea siguranței publice la nivelul comunei Săvinești;  

4. Creșterea confortului comunității din punct de vedere al curațeniei drumurilor din comună; 

5. Creșterea atractivității economice a comunei Săvinești. 

Activități 

§ achiziționarea de buldoexcavator multifuncțional; 

§ achiziționare mașini de tuns iarba; 

§ achiziționarea unei mașini de pompieri și a unui autogreder. 

Indicatori de 

performanţă 

§ numărul utilajelor și autospecialelor achiziționate; 

§ gradul de intervenție al autorităților publice. 

Încadrarea în Strategia 

de dezvoltare locală a 

comunei Săvinești 

Domeniu Prioritar 6 - „Eficientizarea administrației publice locale”, Măsura 6.2 - „Creșterea calității serviciilor publice 

furnizate de administrația publică locală” 

Surse de finanţare 

§ Buget local; 

§ Fonduri guvernamentale; 

§ Fonduri europene nerambursabile. 

Perioada de 

implementare 
2016 - 2018 
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Grafic implementare proiecte de 

investiții 
 

Cod 

proiect 
Proiecte de investiții 

Perioada de referință 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P.1 
Reabilitarea și modernizarea drumurilor de 

interes local 

       

P.2 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare în satul Săvinești și Dumbrava-Deal 

       

P.3 

Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a 

gazului metan în satul Săvinești și satul 

Dumbrava-Deal 

       

P.4 
Înființare târg săptămânal pentru comercializarea 

produselor locale 

       

P.5 

Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale 

nr.1, Școlii gimnaziale nr. 2 din satul Săvinești și 

Școlii primare din satul Dumbrava-Deal 

       

P.6 Înființare centru de zi pentru elevi        
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Cod 

proiect 
Proiecte de investiții 

Perioada de referință 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P.7 Construirea unui centru rezidențial pentru bătrâni        

P.8 
Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare 

din comună 

       

P.9 Înființare parc de interes public în satul Săvinești        

P.10 
Amenajare zonă de agrement și picnic în 

apropierea râului Bistrița 

       

P.11 
 Organizarea unui atelier de creație pentru 

susținerea și conservarea artei locale 

       

P.12 
Construirea unui teatru de vară în cadrul 

comunei 

       

P.13 
Modernizarea și extinderea iluminatului public în 

comună 

       

P.14 
Realizarea unor lucrări de îndiguire pe râul 

Bistrița 

       

P.15 
Achiziționarea de utilaje și autospeciale de 

gospodărire comunală. 
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IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE  
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Implementare și monitorizare 
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Săvinești are 

în vedere atingerea principalelor obiective stabilite în etapa de elaborare, 

prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor 

materiale, financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și 

cantitative.  

 

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a comunei 

Săvinești are drept scop atât aprecierea gradului de realizare al 

activităților propuse de document, și este un proces continuu de colectare 

a informațiilor relevante despre modul de implementare a strategiei. 

 

Demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse și 

derularea acțiunilor propriu-zise destinate realizării acestora, este 

lansat în momentul adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către 

Consiliul Local.  

 

Ulterior acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona 

elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea 

strategiei, în conformitate cu planul strategic de acțiuni.  

Acest proces fructifică eforturile de colaborare ale administrației 

publice locale, societății civile, agenților economici, actorilor externi, în 

realizarea tuturor acțiunilor.  

 

În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume 

selectarea celor de interes major. Pentru fiecare proiect se vor descrie 

activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfășurare, ulterior 

fiind identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse 

spre implementare.  

 

Având în vedere că autoritățile publice locale ale comunei Săvinești nu 

dețin suficiente resurse financiare pentru a susține finanțarea tuturor 

proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de 

resurse suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, 

care să asigure resursele materiale necesare implementării strategiei.   

 

De asemenea, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală 

a comunei Săvinești se impune stabilirea unei structuri organizatorice 

apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și 

să negocieze cu ceilalți actori implicați. De aceea, constituirea unei 
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astfel de echipe constituie o prioritate în cadrul procesului de 

implementare. Aceasta trebuie să contribuie la: 

§ efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul 

de implementare față de obiectivele stabilite în cadrul strategiei;  

§ revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică;  

§ reformularea obiectivelor (dacă se impune);  

§ revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările 

sau evenimentele neprevăzute apărute pe parcurs; 

§ comunicarea permanentă a evoluției procesului de implementare 

autorităților publice locale și părților interesate.  

 

Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al 

comunei Săvinești implică necesitatea unui proces coerent de 

monitorizare a implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie 

să constituie un efort permanent de-a lungul implementării strategiei.  

 

Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor ieși la iveală 

probleme sau necesități de redresare sau adaptare în anumite privințe 

a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de 

decizie competenți în monitorizarea întregului proces.  

 

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și 

prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor de 

monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local și Primarului 

comunei.  

Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcție planificată 

anumiți indicatori de implementare care vor fi monitorizați. În baza 

informațiilor furnizate de aceștia, responsabilii de implementare vor 

putea stabili nivelul de implementare a acțiunilor și gradul de 

realizare/atingere a obiectivelor fixate. Acești indicatori pot fi de natură 

economică, politică sau socială și se pot enunța sub această formă: 

§ cifra de afaceri totală; 

§ densitatea IMM-urilor; 

§ creșterea/descreșterea locurilor de muncă; 

§ rata șomajului; 

§ ritmul de creștere/descreștere a numărului mediu de salariați; 

§ sporirea/reducerea producției agricole; 

§ gradul de conectivitate al populației; 

§ lungimea  

§ gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare 

menajeră; 

§ gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare 

menajeră; 

§ lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de bicicliști și a 

trotuarelor; 

§ gradul de conectare la rețeaua de distribuție a gazului metan; 

§ gradul de modernizare/echipare a unităților de învățământ; 

§ numărul echipamentelor IT din cadrul unităților de învățământ; 

§ numărul unităților de învățământ reabilitate/modernizate; 

§ rata de abandon școlar; 
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§ numărul unităților medicale; 

§ numărul cadrelor medicale raportat la populația comunei; 

§ creșterea/descreșterea numărului beneficiarilor de ajutor social; 

§ gradul de colectare selectivă a deșeurilor; 

§ consumul de energie destinat iluminatului public; 

§ calitatea factorilor de mediu; 

§ numărul turiștilor care au tranzitat comuna; 

§ numărul turiștilor care au înnoptat în comună; 

§ numărul unităților de primire turistică; 

§ numărul centrelor de agrement și a spațiilor de recreere. 

 

 


