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Scurt istoric 
 

 

 

„Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan Voievod, Domn al Țării Moldovei. 

Facem cunoscut  cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se.... Domnia mea 

am dat și am miluit (cu) dreapta cumpărătură, cu acest sat, anume Podolenii, la gura pârâului, pe amândouă părțile 

pârâului și cu un iaz și cu mori la Bistrița, Domnia mea am miluit pe sluga noastră, (Av)ram Frâncu, și i-am dat și de la 

noi uric, cu tot venitul, (lui) și copiilor lui, și nepoților lui, și strănepoților lui, neclintit, niciodată, în veci...”1  

 

 
Figură 1 Document de atestare istorică a comunei Podoleni (9 martie 1479) 

„Iar hotarul acestui sat, anume Podolenii, 

să fie pe unde au hotărnicit și au însemnat 

pan (Mic)otă și pan Reațeș, pîrcălabi de 

Neamț: începând de la apa Bistriței, la o 

movilă săpată, și de acolo la o piatră, apoi 

iarăși la o piatră, apoi la deal, la fîntîna lui 

Hris, și de acolo în sus, la un stejar cu bour, 

și de acolo la o movilă săpată, apoi, din 

semn în semn, pînă la movila lui Do(s)nea, 

și de acolo la pîrîul Făiva, apoi Făiva pîna 

la matca pîrîului Negriteasca, pe la capul 

iazului celui mare, la o fîntînă, și de acolo 

la o movilă aproape de drum, apoi la o 

piatră, apoi din semn în semn, iarăși la 

Bistrița. Acesta este tot hotarul 

Podolenilor.” 

 

 

  

 
1 Extras din documentul de atestare istorică a localității (9 martie 1479); Sursa: Monografia comunei Podoleni; 1986, 
Coordonator: Alexandru Chelaru   
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Teritoriul comunei cunoaște o locuire 

îndelungată, fapt demonstrat de vestigiile 

descoperite în zonă (situl istoric Dealul Teilor) 

datate din epoca bronzului. De asemenea, pe 

valea Verdelui, s-au descoperit fragmente 

ceramice datate din epoca daco-romană. 

 

Satul Podoleni este atestat documentar pentru 

prima dată în data de 9 martie 1479, într-un act 

administrativ al domnitorului Ștefan cel Mare, 

care cumpără teritoriul satului de la un anume 

boier Bogdan Stolnic, slujitor domnesc. Prin 

același act administrativ se certifică trecerea din 

proprietatea domnitorului către un alt slujitor, 

respectiv Avram Frâncu, prin mila domnitorului. 

 

Satul cunoaște strămutări în urma frecventelor 

viiturilor ce se formau pe râul Bistrița, dovadă a 

vechii așezări fiind ruinele Mănăstirii Bociulești. 

 

În 1599, numele satului apare într-un alt 

document care atestă rămânerea satului în 

posesia Episcopului de Roman. 

 

În 1606, satul Podoleni și moșia aferentă, intră în 

proprietatea Mănăstirii Râșca, prin hrisovul emis 

de Simion Movilă Vodă. 

 

În 1656 moșia Podoleni este cumpărată de către 

armașul Grumezea, pentru ca ulterior să ajungă 

în posesia vistiernicului Nicolo-Vtorii. 

 

Dimitrie Cantemir, în lucrarea Descriptio 

Moldavie (1715-1716) face o serie de aprecieri 

asupra locuitorilor Văii Bistriței și care îi numește 

„trăitori în cătune, la umbra zidurilor 

mănăstirești sau în stâncile de pe plaiuri, 

strâmtorați de desișul codrilor și torentul 

pustiilor al apelor din vale”. 

 

În 1803, inundațiile de pe râul Bistrița au cauzat 

dărâmarea Bisericii Bociulești, determinându-i 

pe locuitori să se mute în partea mai înaltă a 

satului.  

 

Anterior reformei administrative a lui Cuza, din 

1864, satele erau unități administrative unice 

conduse de către un hatman. Începând cu anul 

1864, apare ca unitate administrativă de bază 

comuna, care era condus de consiliul comunal 

având în frunte un primar. 

 

În anul 1901, în Marele Dicționar Geografic al 

României, satul Podoleni apare cu o populație de 

1.519 locuitori. 

 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna avea în 

administrare trei sate: Podoleni, Negritești și 

Dorneni, având o populație de 1.639 de 

persoane.  

 

La recensământul din anul 1930, comuna 

Podoleni avea o populație de 3.035 locuitori, din 

care 48 evrei, 5 bulgari, 1 polon și 1 armean. 
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În anul 1931, satul Dorneni (astăzi Dornești) 

trece în administrarea comunei Costișa. 

 

În perioada interbelică, comuna Podoleni face 

parte din Județul Neamț, plasa Bistrița, cu 

reședința la Bacău, până în anul 1950. Începând 

cu anul 1950 până în 1964, comuna Podoleni 

este arondată Raionului Buhuși pentru ca 

începând cu 1965 și până în 1968 să facă parte 

din raionul Piatra Neamț, Regiunea Bacău. 

 

În anul 1968, prin Legea nr. 2, se revine la 

împărțirea teritorial administrativă, pe județe, 

dinainte de anul 1950. Astfel, începând cu anul 

1968, comuna Podoleni, revine la județul Neamț, 

fiind formată din satele Podoleni și Negritești, și 

funcționând în aceeași organizare până în 

prezent. 

Perioada de tranziție după anul 1990 a marcat o 

scădere a activității economice, ca urmare a 

desființării CAP, pe fondul unei scăderi 

demografice și o creștere a fenomenului 

migrației externe. 

 

Referitor la eponim, numele satului ar proveni de 

la familia Podoleanu, boier contemporan cu fii lui 

Alexandru cel Bun. Referitor la satul Negritești, 

eponimul ar proveni de la numele boierului 

Negru și al unei văduve. Toponimul pârului 

Verdele ar proveni de la verdele pădurii, care se 

întindea pe suprafețe mai mari decât în prezent. 

În prezent, din fosta pădure Verdele se mai 

regăsește doar un petic, pe Dealul Făgetului, a 

cărei compoziții este de fag și carpen. 

 

 

Așezare geografică 
 

Comuna Podoleni este una din cele 77 comune 

ale județului Neamț, fiind localizată în sudul 

județului, aproape de limita cu județul Bacău, în 

bazinul hidrografic mijlociu al râului Bistrița. 

Comuna este situată la 46˚47’ latitudine nordică 

și 26 ˚36’longitudine estică, la o altitudine medie 

de 256 m. 

 

 

 

 

Comuna Podoleni se învecinează cu: 

• La N – comuna Mărgineni; 

• La E – comuna Români; 

• La S – comunele Borlești, Costișa și Rediu; 

• La V – comuna Zănești. 
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Principalele căi de comunicație care străbat 

comuna Podoleni: 

Căi de comunicație rutieră: 

• DN 15 (Piatra Neamț – Bacău), străbate 

comuna pe direcție NV-SE, pe o lungime de 

4,25 km; 

• DJ 157J asigură legătura rutieră între DN 

15 și DJ 157 (Mărgineni – Piatra Neamț) pe 

o lungime de 8,7 km; 

• DC 107 asigură legătura ANRS 

(Administrația Națională a Rezervelor de 

Stat) cu DN 15, având o lungime de 2,1 km. 

DC 107 este vizat de  proiect de 

modernizare care vizează asfaltarea pe 

întreaga lungime, având termen de 

finalizare anul 2021. 

 

Căi de comunicație feroviară: 

• CF 509 (Bacău – Piatra Neamț – Bicaz), cu 

stația CF Podoleni. Linia străbate teritoriul 

comunei pe o lungime de 2,5 km. Această 

linie este operată de CFR Călători. La 

momentul elaborării acestei strategii, pe 

această linie circulă zilnic 14 perechi de 

trenuri, către destinații precum Piatra-

Neamț, Bacău și Bicaz2  

 

Suprafață și populație 
 

Suprafața totală a comunei Podoleni este de 40,3 

km2 (4.029 ha), reprezentând 0,7% din suprafața 

totală a județului Neamț. În anul 2020, la nivelul 

mediului rural al județului Neamț, comuna 

Podoleni se situează pe locul al 51-lea (din 77), 

ca mărime a suprafeței și pe locul al 20-lea3 (din 

77) din punct de vedere al numărului de 

locuitori.  

 

Suprafața și populația comunei Podoleni 

  Populație (2021) Suprafață (2021) Densitatea 
demografică 

loc/kmp 
teritoriu  

populația după 
domiciliu  

la 1 ianuarie 2021  

% din total 
județ 

suprafața 
fondului 

funciar kmp 

% din total 
județ 

România 22.191.818  238.397  93,1 

Regiunea Nord - Est 3.999.777  36.853,2  108,53 

Județul Neamț 566.515 100,0 5.892,2 100,0 96,2 

Comuna Podoleni   5.567 1,6 40,3 0,7 138,14 
* potrivit ultimelor date disponibile; aceste date pot fi revizuite conform metodologiei INS Sursa: INS 

 
2 www.infofer.ro – accesat martie, 2021 3 Institutul Național de Statistică – 2021; 

http://www.infofer.ro/
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Cadrul natural 
 

Din punct de vedere al regionării 

geomorfologice, teritoriul comunei aparține 

Depresiunii Cracău-Bistrița, fiind flancat de 

dealurile subcarpatice ale Neamțului, având un 

aspect de vale largă. 

 

Gradul de fragmentare al reliefului este redus, 

terasele râului Bistrița descrescând dinspre nord 

către sud. Energia de relief (diferența dintre 

altitudinea maximă și cea minimă) are o valoare 

de 175 m, dată de altitudinea maximă de 415 m 

și de cea minimă de 240 m. 

 

Cea mai reprezentativă terasă este cea situată în 

partea de NE a comunei, pe malul stâng al 

Bistriței. 

 

Din punct de vedere al clasificării climatice 

generale, teritoriul comunei Podoleni aparține 

climatului temperat-continental de tranziție, 

caracterizat de veri scurte și călduroase 

(temperatura medie multilunară a lunilor de 

vară: 19,5˚C)4, ierni friguroase (temperatura 

minimă multilunară a lunilor de iarnă: -5,2 ˚C)5 și 

precipitații medii multianuale de 592,1 mm6.  

 
4 ROCADA 
(https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.833627) 
5 ROCADA 
(https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.833627) 

Factorii climatogeni care determină specificul 

climatului local sunt: radiația solară, dinamica 

atmosferică și caracteristicile reliefului.  

 

Principalii indicatori ai radiației solare 

Radiația 

Solară Directă 

Radiația 

Globală 

Radiația 

difuză 

1.180 1.263 598 

Sursa: Global Solar Atlas 

 

Caracteristicile reliefului, prin orientarea văii 

Bistriței pe direcția predominantă NV-SE, 

imprimă specificități asupra dinamicii 

atmosferice prin predominanța vânturilor de NV, 

marcate de frecvențe și viteze mai mari.  

 

Condițiile de relief determină apariția 

fenomenului de inversiune termică, care este 

mai intens în sezonul rece, când la nivelul cel mai 

coborât al zonei se înregistrează temperaturi mai 

scăzute față de cele din jur, determinând apariția 

ceții. Media anuală a zilelor cu ceață este de 

aproximativ 40 zile, cu o frecvență ridicată în 

sezonul rece. 

  

6 Valori calculate pe baza datelor ROCADA 
(https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.833627) 
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Temperatura medie multianuală, pe fondul 

schimbărilor climatice, înregistrează o creștere 

cu 0,8 ˚C față de cele două perioade de referință 

1961-1991 respectiv 1992-2013. Astfel, de la 

media de 8,8 ̊ C înregistrată între anii 1961-1991, 

temperatura a crescut la 9,6˚ în intervalul 1992-

2013. 
 

Valori medii multianuale 

Interval ˚C 

1961-1991 8,8 

1992-2013 9,6 

Sursa: ROCADA 
 

În ceea ce privește recordurile termice 

înregistrate, având în vedere că nu există stații 

oficiale în zonă, datele referitoare la 

singularitățile termice pozitive și negative au fost 

extrase din același șir de date7. 

 

Astfel, valoarea maximă absolută a fost 

înregistrată în luna august 2012 și a fost de 39,6 

˚C în timp ce valoarea minimă absolută s-a 

înregistrat în luna ianuarie a anului 1963 și a fost 

de -27,4 ˚C. 

 

Regimul termic lunar. În decursul unui an, luna 

în care se înregistrează cele mai reduse 

temperaturi este luna ianuarie, cu o valoare 

medie de -3,1 ˚C, iar luna în care se înregistrează 

 
7 ROCADA 
(https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.833627)  
 

maximul termic este luna iulie - cu o valoare 

medie de 20,3 ˚C. 

 

Precipitațiile medii multianuale înregistrează o 

valoare de 592,1 mm. Cele mai însemnate 

cantități de precipitații căzute în zonă, s-au 

înregistrat în anii 1991 (864 mm), 2010 (845,8 

mm) și 1972 (839,6) mm. La polul opus, anii în 

care s-au înregistrat cele mai reduse cantități de 

precipitații au fost 1986 (355,8 mm), 1994 (408 

mm), 1973 (421,4 mm) și 1963 (421,4 mm) 8. 

Pe parcursul unui an, cele mai mari cantități de 

precipitații se înregistrează în intervalul mai-

august (326,9 mm) pe fondul unor procese 

convective intense, în timp ce cele mai puține 

precipitații cad în sezonul rece (decembrie-

februarie), când se înregistrează 73,8 mm. 

Maximul pluviometric se înregistrează în luna 

iulie când cad, în medie, 94,4 mm în timp ce 

minimul pluviometric se înregistrează în luna 

februarie (22,3 mm). 

 

Rețeaua hidrografică a comunei Podoleni este 

tributară râului Bistrița (XII-1.53), care 

traversează comuna, de la NV către SE, pe o 

distanță de 6 km și , având un debit mediu 

multianual de 500 m3/s, respectiv și un debit 

maxim de 1000 m3/s, în cazul deversărilor 

controlate ale Barajului Izvorul Muntelui. 

8 Valori calculate pe baza datelor ROCADA 
(https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.833627) 
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Cursurile de apă tributare Bistriței, care 

drenează teritoriul comunei sunt: pârâul Verdele 

(7,5 km) și pârâul Câlneș (6,2 km), cu afluentul 

său, Celacu (3 km). În paralel cu râul Bistrița, 

teritoriul comunei Podoleni este traversat și de 

canalul de fugă ICH Bistrița (Piatra Neamț – 

Buhuși) ce îndeplinește un dublu rol: asigură 

debitele de apă necesare producerii energiei 

electrice prin hidrocentralele instalate pe cursul 

său și permite deversarea controlată a 

surplusului de apă din Barajul Izvorul Muntelui.  

 

Pe cursul pârului Verdele au fost amenajate trei 

iazuri piscicole în a căror ape se practică 

piscicultura (iaz Groapa lui Dumitru, iaz Epitropie 

și iaz Lacul de argint). 

 

Regimul hidrologic este caracterizat de o 

puternică influență antropică ca urmare a 

regularizării cursului Bistriței. Cu toate acestea, 

cursurile de apă din zonă sunt alimentate pluvial, 

determinând apariția unor variații caracterizate 

de ape mari de primăvară și ape mari de vară.  

Maximul scurgerii se înregistrează în luna mai, în 

timp ce scurgerea minimă se înregistrează în 

sezonul rece. 

 

Cele mai întâlnite riscuri hidrologice sunt 

viiturile, care se manifestă cu precădere 

primăvara și vara. Viiturile de primăvară se 

produc ca urmare a precipitațiilor abundente, 

precum și din cauza topirii zăpezilor. Vara, 

viiturile au o frecvență mai redusă, dar din punct 

de vedere al debitelor sunt mai importante decât 

cele de primăvară. 

 

Vegetația este caracteristică etajului pădurilor 

de foioase (subetajul fagului și pădurilor în 

amestec de fag cu gorun). Acest etaj este 

constituit, în principal, din păduri de foiase în 

amestec cu specii de gorun, fag, stejar, carpen, 

conifere precum și suprafețe semnificative de 

pășuni și fânețe naturale. 

Flora cuprinde specii caracteristice stepei 

pontice și silvostepei panonice. Cea mai mare 

parte a teritoriului este ocupată de terenuri 

agricole în care se mai dezvoltă natural o serie de 

plante ierboase și graminee, cele mai 

reprezentative specii fiind pălămida, pirul, 

patlagina, susaiul etc. 

 

Fauna cuprinde specii caracteristice stepei, în 

special rozătoare precum popândăul, șoareci de 

câmp, hârciogul - ale căror activități pot provoca 

daune nesemnificative agriculturii. 

 

Resurse naturale. Pe teritoriul comunei Podoleni 

au fost identificate zăcăminte de petrol și gaze 

naturale. În apropierea satului Negritești, la 

punctul numit „Pietrărie” se găsesc rezerve de 

calcar. Au mai fost identificate zăcăminte de 

sare, la punctul numit „Plopești”. Comuna mai 

dispune și resurse de argilă, balast, nisip, dar și 

de un izvor de apă sărată (slatină).  
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Figură 2 Imagini ale cadrului natural existent pe teritoriul comunei Podoleni (Foto 1: Iazul Lacul de Argint; Foto 2: Pădurea 

Făget; Foto 3 – Localitatea Negritești în plan îndepărtat) 
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Relații în teritoriu 
 

Din punct de vedere administrativ, comuna 

Podoleni aparține județului Neamț și Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Est.  

 

Comuna Podoleni este formată din două sate, 

Podoleni (localitate de rang IV, conform PATN 

Secțiunea IV – Rețeaua de localități – sate 

reședință de comună) și Negritești (localitate de 

rang V, sate componente ale comunelor).  

 

Satul Podoleni este satul de reședință a comunei 

care concentrează cel mai mare număr de 

locuitori. Satul se află pe malul stâng al Bistriței 

și pe partea stângă a DN 15 (Piatra Neamț – 

Bacău). Este localizat pe prima terasă a Bistriței, 

la o înălțime de aproximativ 5 m față de albia 

majoră la o altitudine de 256 m. 

 

Satul Negritești se află localizat în partea de NE a 

comunei, la o distanță de 6 km față de centrul 

comunei, la o altitudine de 319 m. 

Datorită poziției geografice, comuna Podoleni se 

află în legătură directă cu municipiile reședință 

de județ Piatra Neamț și Bacău prin drumul 

național DN15 și calea ferată Bicaz – Bacău.  

 

Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul 

Internațional „George Enescu” Bacău care se află 

la o distanță de 43,3 km (aprox. 45 min). 

Distanțe Podoleni – loc. urbane învecinate 

Localitate rutier (km) feroviar (km) 

Roznov 11 11 

Buhuși 12,8 12 

Piatra Neamț 24 24 

Bacău 38,1 36 

Sursă date: calcule Novatiq 

 

Evoluția populației, după domiciliu, a comunei Podoleni, la 1 ianuarie 

Zone/an 2000 2005 2010 2015 2020 
Evoluție 2000-

2020 (%) 

Județul Neamț 598.465 596.649 590.307 580.834 566.515 -2 

Județul Neamț (rural) 356.797 352.525 353.842 351.907 344.404 -3,5 

Comuna Podoleni 6.036 6.005 5.910 5.801 5.567 -7,8 

% din județul Neamț 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

% din județul Neamț (rural) 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6  

Sursă date: INS, calcule Novatiq 
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Dezvoltare demografică 
 

Per total, în perioada 2000 – 2020, efectivul 

populației din comuna Podoleni a înregistrat o 

scădere procentuală accentuată, de 7,8%, de la 

6.036 locuitori în 2000, la 5567 locuitori în anul 

2020. După cum se poate observa în graficul de 

mai jos, scăderea este mai accentuată decât cea 

înregistrată la nivelul localităților rurale de la 

nivel județean (2,8%), dar și decât scăderea 

numărului de locuitori din întregul județ Neamț, 

în aceeași perioadă.  

 

Din punct de vedere al densității populației, 

comuna Podoleni înregistrează valoarea de 

682,2 loc/kmp suprafață intravilană, valoare 

superioară  comunelor învecinate Costișa, 

Români, Mărgineni și Rediu, dar inferioară 

comunelor Zănești și Borlești.  

 

Densitatea populației în comuna Podoleni și 
comunele învecinate (loc/kmp) 

Localitate Sate 
componente 

Densitatea 
populației 

Podoleni 2 682,2 

Costișa 4 449,3 

Români 3 694,5 

Mărgineni 4 573,4 

Zănești 2 895,2 

Borlești 5 775,4 

Rediu 4 561,4 

Sursă date: calcule Novatiq 

 

 

-5.3%

1.0%

-2.8%

0.5% 0.3%

-0.5%

-2.1% -2.1%

-3.5%
-4.2%

-7.8%-9.0%

-7.0%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

Evoluția demografică în județul Neamț și comuna Podoleni 
în perioada 2000 - 2020

Județul Neamț - TOTAL Județul Neamț - RURAL Comuna PODOLENI

Sursă date: INS

* modificări procentuale, baza = anul 2000, populația stabilă la 1 ianuarie
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Dezvoltare spațială 
 

De-a lungul timpului, teritoriul administrativ al 

comunei Podoleni a suferit o serie de modificări, 

care sunt evidențiate în imaginea de mai jos.  

 

Conform planurilor topografice din 1986 (scara 

1:10.000), suprafața administrativă a comunei 

Podoleni înregistra aproximativ 3324 ha. În 

prezent, teritoriul administrativ însumează 4030 

ha, cele mai semnificative modificări teritoriale 

fiind realizate în relația cu Zănești, Costișa sau 

Români.  
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Zonarea funcțională a teritoriului 
 

Suprafața totală a comunei Podoleni este de 

4.029,7 ha (40,3 km2), potrivit Planului 

Urbanistic.  

 

Cea mai mare suprafață a teritoriului 

administrativ este ocupată de terenuri agricole 

3.282,7 ha (81,5%). Ponderea cea mai mare a 

terenurilor agricole este ocupată de terenurile 

arabile 2.450,7 ha, urmată de pășuni și fânețe 

(817 ha). 

 

Principalele caracteristici funcționale ale 

comunei acoperă zonele de locuire, producție 

sau de infrastructură de comunicație.  

 

În intravilan, zona de locuire cu funcțiunile 

complementare ocupă cea mai mare suprafață 

83,8% (730,3 ha). În anul 2019, în comuna 

Podoleni fondul locativ cuprindea un număr de 

2.460 locuințe, din care 98,9% sunt locuințe 

private (2.432).  

O importanță ridicată o au și zonele instituțiilor 

publice și serviciilor, care ocupă o suprafață mai 

redusă, fiind amplasate la nivelul zonei centrale.  

 

Zona industrială și de depozitare se găsește în 

partea de nord-est, în zona fostului CAP, care în 

prezent găzduiește câteva societăți a cărui 

domeniu de activitate îl reprezintă prelucrarea 

lemnului. Această zonă funcțională ocupă 44,3 

ha, reprezentând aproximativ 5% din intravilanul 

comunei. 

 

Un rol important îl au și spațiile verzi amenajate, 

precum și terenurile de sport sau cele destinate 

agrementului. În acest sens, se remarcă locurile 

de joacă amenajate, precum și stadionul 

comunei și terenul de sport amenajat la 

standarde moderne.  

 

 



NOVATIQ VISION 

26 

 



AUDITUL DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE A COMUNEI PODOLENI 

 

27 

Aspecte ale locuirii 
 

Numărul de locuințe existente în comuna 

Podoleni, în anul 2019 este de 2.460 unități 

totalizând o suprafață locuibilă de 104,8 mii m2, 

suprafață desfășurată9. Astfel, suprafața medie 

locuibilă a unui locuințe, în anul 2019, este de 

42,6 m2, în creștere cu 17,7% față de anul 2010. 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național 

de Statistică, în perioada 2010-2019, fondul 

locativ al comunei Podoleni a crescut cu 5,9%, de 

la 2.322 la 2.460 unități în 2019.  

 

Odata cu creșterea fondului locativ, se observă o 

creștere și a suprafeței locuibile, ceea ce denotă 

că spațiul de locuire este mai generos în cazul 

noilor construcții (creștere cu 17,7% a 

suprafețelor medii pe locuință), de la 36,2 m2 în 

2010 la 42,6 m2. 

 

Cea mai semnificativă creștere la indicatorii 

privind locuirea, în perioada analizată, s-a 

înregistrat în cazul suprafeței medii locuibile, ce 

revine unui locuitor, care a crescut cu 30,9%, de 

la 14,2 m2  la 18,6 m2 în 2019. 

 

Comparativ, cu mediile naționale, regionale și 

județene, la nivelul mediului rural, valorile sunt 

mai reduse. Astfel, în comuna Podoleni, 

suprafața medie a unei locuințe, în anul 2019 

(42,6 m2) este mai mică decât media națională 

(47,4 m2), regională (45,6 m2) și județeană 

(47,8m2), înregistrată în mediul rural. 

 

 

Indicatori ai locuirii în comuna Podoleni și în județul Neamț, în anul 2019 

Indicator UM 
Podoleni Județul Neamț 

total total rural 

Locuințe existente locuințe 2.460 223.967 137.765 

Suprafața locuibilă m2 104.838 10.591.005 6.586.277 

Suprafața medie a unei locuințe m2 42,6 47,3 47,8 

Suprafața locuibilă/locuitor m2/pers 18,6 18,7 19 

Locuințe terminate nr. 3 722 580 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 
9Institutul Național de Statistică – 2021;  
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La indicatorul privind suprafața medie locuibilă, 

valoarea înregistrată în comuna Podoleni, în anul 

2019 (18,6 m2), este mai mică față de media 

națională (20,2 m2) precum și cea județeană (19 

m2) dar este superioară mediei regionale (17,7 

m2), din mediul rural. 

În perioada 2014-2019 au fost eliberate un 

număr de 56 autorizații de construire pentru 

locuințe individuale. Suprafața medie a unei 

locuințe pentru care a fost eliberată autorizație 

de construire în această perioadă a fost de 124,7 

mp. 

 

Locuințe terminate în cursul anului și autorizații de construire emise în comuna Podoleni  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Locuințe terminate 16 14 7 8 - 3 48 

Autorizații de construire eliberate 13 10 14 5 4 10 56 

Suprafața medie a unei locuințe pentru care 
s-a obținut autorizație de construire (m2) 

150,2 120,8 118,1 135,0 106,5 106,6 124,7 

Sursa datelor: INS 

  

2.5% 5.4%
5.9%

16.9%
23.3%

24.7%

14.1%
17.0%

17.7%
17.4%

25.6% 30.9%

-0.4%
-1.8%

-4.8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evoluția numărului de locuințe și a suprafeței locuibile în comuna Podoleni,
în perioada 2011-2020*

Loc. existente Suprafața locuib. Suprafața medie/locuință Suprafata locuibilă/locuitor Locuitori

Sursa datelor: INS* modificări procentuale, baza = 2010
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Infrastructura de petrecere a timpului liber 
 

Infrastructura de petrecere a timpului liber 

pentru locuitorii din comuna Podoleni este 

reprezentată atât de parcurile special 

amenajate, cât și de parcurile de joacă pentru 

copii, sau chiar terenurile destinate practicării de 

activități sportive.  

 

Comuna Podoleni dispune de o serie de spații 

special amenjate pentru petrecerea timpului 

liber, precum și spații destinate copiilor, dotate 

la nivel corespunzător. Mai jos, o serie de imagini 

reprezentative ale parcurilor de joacă amenajate 

în Podoleni și Negritești.  

 

 
Figură 3 Locuri de joacă pentru copii (Foto 1, 2  -Centrul comunei Podoleni; Foto 3 -Str. Sfânta Treime) 
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Figură 4 Loc de joacă pentru copii – Sat Negritești 

 

Activitate sportivă 
 

Începutul mișcării sportive de masă în Podoleni a 

fost marcat de înființarea, în anul 1921, a 

organizației sportive „Prietenii Naturii”, care 

iniția acțiuni cu caracter turistic, întreceri 

sportive ș.a. La Conacul boieresc Krupenschi, 

încă din 1930 se practica tenisul de câmp.  

 

În anul 1976, la Olimpiada de la Montreal, o 

tânără din Podoleni, Neamț, Felicia Afrăsiloaie, 

născută la 16 ianuarie 1954, câștiga medalia de 

bronz la canotaj!  

 

Fotbalul rămâne, și în cazul comunei Podoleni, 

sportul  cu cea mai mare priză la public. În 

comuna Podoleni, activează Asociația Sportivă 

„Viitorul Podoleni” care este afiliată Asociației 

Județene de Fotbal Neamț.  

La nivelul comunei există și o echipă de fotbal, 

printre cele mai vechi de la nivelul județului 

Neamț, iar antrenamentul și meciurile de fotbal 

au loc pe stadionul care poartă numele asociației 

sportive „Viitorul Podoleni”. Stadionul este în 

stare bună, în anul 2020 fiind dotat cu vestiare 

moderne, în conformitate cu standardele 

naționale și europene, în urma unei investiții ce 

a vizat construirea unei clădiri cu suprafață 

construită de 113 mp, capacitate de 2 vestiare 

pentru echipe și 1 vestiar pentru arbitri.  

 

De asemenea, în anul 2018 a fost realizat și un 

teren de sport cu gazon sintetic, care poate fi 

utilizat de către locuitori în conformitate cu 

hotărârea Consiliului Local Podoleni.  
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Figură 5 Stadionul de fotbal „Viitorul Podoleni”, Clădirea vestiarelor 

 
Figură 6 Terenul de sport cu gazon sintetic 
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ANALIZĂ SWOT – ASPECTE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 

 

 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Proximitatea față de centre urbane mari 

(Piatra Neamț -24 km, Bacău – 34,1 km); 

 Suprafață mare a terenurilor ocupate de 

terenuri agricole; 

 Creșterea fondului locativ (5,9% față de anul 

2010); 

 Creșterea suprafeței medii locuibile cu 30,9% 

în intervalul 2010-2019 (de la 14,2 m2  la 18,6 

m2). 

 Utilizarea unor materiale de construcții din 

zidărie, cărămidă etc.; 

 Densitatea populației redusă;  

 Prezența a numeroase firme specializate în 

domeniul construcțiilor (20,7% din numărul 

total de agenți economici); 

 Existența serviciilor de colectare a 

deșeurilor; 

 

 Valori medii ale suprafețelor locuințelor 42,6 m2), 

înregistrate în anul 2019, mai mici decât media  

națională (47,4 m2), regională ( 45,6 m2) și județeană 

(47,8m2), înregistrată în mediul rural; 

 Disponibilitate redusă a terenurilor pentru investiții; 

 Tendință de dezvoltare liniară a locuințelor, de-a 

lungul căilor de comunicații; 

 Numeroase locuințe sunt realizate din paiantă, 

chirpici etc.; 

 Insuficiența parcurilor și a spațiilor verzi; 

 Grad redus de implementare a sistemului de 

management a deșeurilor; 

   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Apartenența comunei la structuri asociative 

precum ADI Econeamț, ADI Aqua Neamț; 

 

 

 Neintegrarea comunei într-un proiect coerent de 

dezvoltare locală; 

 Degradarea condițiilor de mediu în contextul 

dezvoltării comunei; 

 Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea 

obiectivelor de investiții propuse pentru dezvoltare 

rurală;  
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Structura și evoluția populației 
 

 
 

La 1 ianuarie 2020, populația cu domiciliul în 

comuna Podoleni era de 5.56710 persoane. 

Astfel, comuna Podoleni concentrează 0,98% din 

populația totală a județului Neamț, respectiv 

1,62% din populația mediului rural al județului 

Neamț. 

 

Evoluția populației, după domiciliu, în perioada 

anilor 2000-2020, cunoaște o evoluție 

descendentă. Astfel, în intervalul anilor 2000-

2020, populația comunei scade cu 7,8%, valoare 

care situează comuna Podoleni atât peste media 

națională din mediul rural (-5,7%), cât și peste 

media populației din mediul rural al regiunii (-

 
10 Institutul Național de Statistică – 2021; 
11 Institutul Național de Statistică – 2021; 

2%), precum și cea din mediul rural al județului 

Neamț (-3,5%). 

 

Structura populației pe sexe, în anul 202011, are 

o distribuție echilibrată, arătând o ușoară 

predominanță a persoanelor de sex masculin 

(50,3%) și restul de 49,7% sex feminin. Această 

distribuție, în care predomină sexul masculin, 

este specifică mediului rural, atât la nivel 

județean (judetul Neamț), cât și regional 

(regiunea Nord-Est). Raportul însă se schimbă 

dacă analizăm populația totală, unde predomină 

persoanele de sex feminin: 50,9% la nivel 

județean și 50,1% la nivel regional.  

 

6,036 6,054 
6,005 

5,885 
5,801 

5,567 

Evoluția populației după domiciliu la 1 ianuarie a comunei Podoleni, 
în perioada 2000 - 2020

Sursă date: INS

Scădere absolută: 469
Scădere procentuală: 7,8%

5,628

4,196

Populația stabilă la recensăminte (2002, 2011)
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La nivel național, predominanța persoanelor de 

sex feminin este clară (51,2%).  

 

Piramida vârstelor, realizată printr-o analiză 

comparativă a anilor 2010 și 2020, arată o 

diminuare semnificativă a populației tinere, de 

până în 39 de ani și o creștere a categoriilor de 

vârstă superioară, după cum se poate observa în 

graficul de mai jos.  

 

 

Durata medie a vieții persoanelor din județul 

Neamț în anul 2019 era 75,74 ani, valoare ușor 

sub media națională, de 75,97 ani. În ceea ce 

privește durata medie a vieții din mediul rural al 

județului Neamț, media se încadrează în jurul 

valorii de 74,5 ani, cu diferențe semnificative în 

funcție de sex: 70,73 ani în cazul bărbaților, față 

de 78,76 ani în cazul femeilor.  

 

Din punct de vedere confesional, la nivelul 

comunei Podoleni predomină confesiunea 

ortodoxă, declarându-se creștin ortodocși 96,4% 

din locuitori. Un procent de 0,1% din locuitori s-

au declarat de confesiune romano-catolică iar 

pentru 3,4% din locuitori confesiunea nu este 

cunoscută. 
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96.5%

Altă etnie, 
3.4%

Structura populației din comuna 
Podoleni, după etnie

Sursă date: RPL, 2011
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Structura etnică a populației comunei Podoleni, 

conform Recensământului Persoanelor și 

Locuințelor din 2011, arată că 96,5% sunt 

persoane de etine română, în timp ce pentru 

3,4% dintre persoane, această informație nu este 

cunoscută. Astfel, din punct de vedere etnic, 

populația comunei Podoleni este omogenă. 

 

 

Indicatori demografici 
 

Principalii indicatori demografici care descriu 

populația pe categorii de vârstă și nivelul de 

îmbătrânire a unei populației sunt reprezentați 

prin rata de dependență demografică, rata de 

dependență a tinerilor și rata de înlocuire a forței 

de muncă. 

 

Rata de dependență demografică, calculată prin 

raportarea populației dependente din punct de 

vedere demografic (tineri și vârstnici) la 1.000 

persoane aflate în vârstă de muncă (adulți de 15-

64 ani), este de 496,5‰ în anul 2020 la nivelul 

comunei Podoleni, calculat pe baza datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică. 

Astfel, rata de dependență demografică este 

superioară valorii județene (457,3‰) și în 

scădere comparativ cu anul 2010. 

 

Rata de îmbătrânire demografică, calculată prin 

raportarea populației vârstnice la 1.000 tineri 

este de 1268,9‰ la nivelul comunei Podoleni în 

anul 2020, valoare mult mai ridicată comparativ 

cu cea înregistrată în cursul anului 2010 

(975,1‰). De asemenea, gradul de îmbătrânire 

ce caracterizează populația comunei este mai 

ridicat față de nivelul județean, unde rata de 

îmbătrânire este de 1191,6‰. 

 

 

Indicatori statistico - demografici, evoluție 2000 - 2020  
Rata de dependență 

demografică 
Raportul de 

dependență al 
tinerilor 

Rata de îmbătrânire 
demografică 

Rata de înlocuire 
a forței de muncă 

  2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Comuna Podoleni 528.0 496.5 1025.5 788.1 975.1 1268.9 801.9 656.5 

Jud. NT – Rural 545.2 473.3 1005.7 872.9 994.3 1145.6 820.1 661.8 

Jud. NT – Total 449.6 457.3 1068.0 839.2 936.3 1191.6 696.6 626.0 

Regiunea Nord-Est 467.5 448.6 1281.3 1088.4 780.5 918.8 787.6 701.3 

România 425.8 462.1 1050.0 869.6 952.4 1150.0 654.2 644.8 
Sursă: INS; calcule Novatiq 
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Raportul de dependență al tinerilor, 

reprezentând presiunea exercitată de 

persoanele tinere asupra celor adulte, în vârstă 

de muncă, înregistrează valori din ce în ce mai 

scăzute la nivelul comunei Podoleni în perioada 

2010 – 2020.  

 

Astfel, dacă în anul 2010, la 1.000 adulți 

reveneau aproximativ 1025,5 tineri, în anul 2020 

la fiecare 1.000 adulți revin doar 788,1 tineri. 

Raportul de dependență al tinerilor înregistrează 

aproximativ aceleași valori și la nivelul județului 

Neamț.  

 

Rata de înlocuire a forței de muncă – calculată 

prin raportarea populației cu vârsta între 0-14 

ani la o treime din populația cu vârsta între 15-

64 ani – este de 656,5‰, ceea ce înseamnă că 5 

persoane adulte (15 – 64 de ani) vor fi înlocuite 

peste 15 ani de 3,3 persoane, creându-se un 

deficit de resurse de muncă de 1,7 persoane.  

 

Comparativ cu nivelul județean, deficitul de forță 

de muncă din comuna Podoleni este inferior. De 

asemenea, în perioada 2010 – 2020 se observă 

atât la nivel local, cât și la nivel județean o 

scădere accentuată a forței de muncă.  

 

  

4
9

6
.5

4

4
73

.3
4

4
57

.2
9

4
8

0
.0

7

4
6

2.
12

78
8

.1
1

8
72

.9
0

8
39

.1
9 10

8
8

.4
1

8
6

9
.5

8

12
6

8
.8

6

11
4

5.
6

1

11
9

1.
6

2

9
18

.7
7 11
4

9
.9

8

6
56

.5
5

6
6

1.
8

3

6
25

.9
6

70
1.

31

6
4

4
.8

3

C O M U N A  P O D O L E N I J U D E Ț U L  N E A M Ț  -
R U R A L

J U D E Ț U L  N E A M Ț  -
T O T A L

R E G I U N E A  N O R D -
E S T

R O M Â N I A

Indicatori statistico-demografici, la 1 ianuarie 2020

Rata de dependență demografică Raportul de dependență al tinerilor

Rata de îmbătrânire demografică Rata de înlocuire a forței de muncă
Sursă date: INS



NOVATIQ VISION 

38 

Mișcarea naturală a populației 
 

În anul 2019, la nivelul comunei Podoleni au fost 

înregistrați un număr de 46 născuți vii și 84 de 

decese, ceea ce corespunde unui bilanț natural 

de -38.  

 

Referitor la evoluția ratei natalității în perioada 

2010-2019, la nivel local, rata natalității cunoaște 

o evoluție în trepte, având maximul de 10,8‰ în 

anul 2013 și minimul de 7,8‰ în anul 2016.  

 

Media perioadei, înregistrată în comuna 

Podoleni (8,1‰) este inferioară atât mediei 

regiunii NE din mediul rural (10,4‰), mediei 

înregistrate în mediul rural național (9,6‰) 

precum și mediei înregistrată în mediul rural al 

județului Neamț (8,9‰). 

 

Rata mortalității din comuna Podoleni, în 

intervalul analizat, cunoaște o creștere 

constantă de la an la an, de la 9,64‰ în anul 

2010 la 14,9‰ în anul 2019, reprezentând o 

creștere de 5,3‰. 

 

Prin comparație, rata mortalității înregistrată în 

anul 2019 în comuna Podoleni este superioară 

atât mediei mortalității înregistrată în mediul 

rural național (13,9‰), regional (13‰), cât și 

județean (13,8‰). 
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Evoluția ratei sporului natural din comuna Podoleni și județul Neamț, în perioada 2014 – 2019 (‰) 

Județ/comună 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Județ Neamț - 4,30 - 4,83 - 7,95 - 4,53 - 9,11 - 6,75 

Comuna Podoleni - 3,52 - 4,58 - 4,26 - 4,54 - 5,95 - 5,48 

Sursă: INS; calcule Novatiq 

 

 

Rata bilanțului (sporului) natural ce 

caracterizează comuna Podoleni a înregistrat 

valori negative de-a lungul întregii perioade 

analizate (2010-2019). În decursul evoluției, se 

pot distinge un minim în anul 2013 (-1,4‰) 

respectiv un maxim (-9,11‰) în anul 2018.  

Rata bilanțului natural din anul 2019 (-6,8 ‰) 

plasează comuna Podoleni valoarea bilanțului 

natural înregistrat în mediul rural național (-

4,5‰), regional (-3‰) precum și județean (-

5,5‰). 

 

 

Indicatori ai mișcării naturale, în comuna Podoleni, în anul 2019 

 
Comuna 

Podoleni 

Județul Neamț 

(rural) 

Regiunea NE 

(rural) 

Evoluție procentuală 

indicatori Podoleni 

(2010-2019) 

Născuți vii 46 2.877 21.590 12,2% 

Rata natalității (‰) 8,17 8,3 9,97 17,8% 

Decedați 84 4.776 28.193 47,4% 

Rata mortalității (‰) 14,9 13,8 13 54,8% 

Rata sporului natural (‰) -6,75 -5,5 -3 149,4% 

Sursă: INS; calcule Novatiq 

 

Starea civilă a populației 
 

În anul 2019, la nivelul comunei Podoleni au fost 

oficializate un număr de 14 căsătorii, cu 60% mai 

puține față de anul 2010 și cu 17,6% mai puține 

decât în anul 2015.  

Pe de altă parte, în 2019, au fost înregistrate 12 

divorțuri, în creștere cu 71,4% față de anul 2010, 

respectiv 9,1% față de anul 2015. 
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Rata nupțialității înregistrată în comuna 

Podoleni, în anul 2019 a fost de 2,5‰, valoare 

inferioară atât mediei naționale din mediul rural 

(5,32 ‰ ), precum și mediei regionale din mediul 

rural (5,48 ‰), dar și a județul Neamț (4,64‰). 

 

Pe de altă parte, rata divorțialității, a fost de 

2,1‰, valoare care situează comuna Podoleni, 

peste media națională din mediul rural (1,14‰), 

regional (1,17‰) dar și județean (1,1‰). 

 

 

Indicatori ai stării civile, în comuna Podoleni, în anul 2019 

 
Comuna 

Podoleni 

Județul Neamț 

(rural) 

Regiunea NE 

(rural) 

Evoluție (2010-

2019) 

Căsătorii 14 1.753 11.857  

Rata de nupțialitate (‰) 2,5 5,06 5,48  

Divorțuri 12 383 2.536  

Rata de divorțialitate (‰) 2,1 1,1 1,2  

Sursă: INS; calcule Novatiq 
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Mișcarea migratorie a populației 
 

Migrația reprezintă un fenomen important care 

dictează nivelul fluctuațiilor unei populații dintr-

un teritoriu dat.  

 

Migrația are implicații sociale, economice și 

politice, putând fi determinată de factori de 

împingere (nivel scăzut de trai, sărăcia, lipsa 

locurilor de muncă, oportunități reduse la nivel 

local de dezvoltare personală și/sau a familiei) 

precum și factori de atragere (nivel ridicat de 

trai, salarii mai mari, libertate individuală etc.). 

 

În cursul anului 2019 au fost înregistrate un 

număr de 4 persoane care s-au stabilit cu 

reședința în comuna Podoleni, în timp ce alte 49 

au plecat cu reședința din comună12. 

 

În acest caz, soldul schimbărilor de reședință 

înregistrat în anul 2019 a avut o valoarea 

negativă de -45 persoane. Pe întreaga perioada 

analizată tendința soldului este negativă, acest 

fenomen fiind caracteristic și la nivel județean, în 

anul 2019 valoarea soldului fiind de -2.287. 

 

 

Indicatori ai mișcării migratorii, în comuna Podoleni, în anul 2019 

 
Comuna 

Podoleni 
Județul Neamț (rural) Regiunea NE (rural) 

Stabiliri de reședință 4 1.277 8.157 

Plecări cu reședința 49 3.564 22.563 

Soldul schimbărilor de reședință -45 -2.287 -14.406 

Stabiliri de domiciliu (inclusiv 

migrația internațională) 
55 5.126 37.691 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 

migrația internațională) 
82 5.617 38.405 

Soldul schimbărilor de domiciliu 

(inclusiv migrația internațională) 
-27 -419 -714 

Rata emigrației (‰) 0,9 0,9 0,8 

Rata imigrației (‰) 0,5 0,6 4,4 

 

Sursă: INS; calcule Novatiq 

 
12 POP301B-INS, 2021  statistici.insse.ro (accesat martie, 

2021). 
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În ceea ce privește soldul schimbărilor de 

domiciliu (inclusiv migrația externă) se regăsește 

aceeași tendință negativă cu o valoare de -27. 

Astfel, în anul 2019 s-au stabilit cu domiciliul în 

comuna Podoleni un număr de 55 persoane, dar 

au plecat 82. Cu excepția intervalului de ani 

2013-2015, soldul schimbărilor de domiciliu a 

fost negativ. 

Referitor la rata totală de migrație, în anul 2019, 

în comuna Podoleni, aceasta avea o valoare de 

1,42 ‰, în creștere cu 106,6% față de anul 2014. 

Rata totală  a migrației cumulează cele două 

fenomene ale migrației (imigrație și emigrație). 

 

 

Forța de muncă 
 

În comuna Podoleni, conform INS, la finalul 

anului 2019, erau înregistrați un număr de mediu 

de 272 salariați, reprezentând numai 0,3% din 

totalul județului Neamț. 

 

Efectivul salariaților de la nivelul comunei 

Podoleni, a crescut constant în perioada 2014-

2019. Astfel, în anul 2019 se înregistrează un 

număr mediu de salariați cu aproape 164% mai 

mare decât în anul 2014. 
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La nivelul județului Neamț, INS13 arată că 

valoarea câștigului salarial nominal mediu net 

lunar al unei persoane, în anul 2019, este de 

3.886 lei, reprezentând 80,1% din valoarea 

înregistrată la nivel național. Valoarea câștigului  

mediu net s-a situat pe un trend ascendent, fiind 

mai mare cu 2.134 lei, respectiv 121,8% 

comparativ cu anul 2014.  

 

Pe sexe, în anul 2019, la nivel județean, se 

observă existența unei diferențe între câștigurile 

salariale, femeile câștigând mai bine decât 

bărbații: 3.998 lei pentru fiecare salariat de sex 

feminin, respectiv 3.779 lei pentru fiecare 

salariat de sex feminin, o diferență procentuală 

de 5,5%. 

 

Șomerii reprezintă o categorie de persoane 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: este 

 
13 FOM107E – statistici.insse.ro, accesat martie 2021 
14 SOM101E – statistici.insse.ro, accesat martie 2021 

în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de 

minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor 

de pensionare, starea de sănătate și capacitățile 

fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei 

munci, nu are loc de muncă și nu realizează 

venituri sau realizează din activități autorizate 

potrivit legii venituri mai mici decât valoarea 

indicatorului social de referință, este disponibilă 

să înceapă lucrul în perioada imediat următoare 

dacă s-ar găsi un loc de muncă și este înregistrată 

la ANOFM. 

 

Conform datelor INS14, la finalul anului 2019 în 

comuna Podoleni erau înregistrați 85 șomeri, cu 

54,5% mai puțini decât în anul 2014. La nivel 

județean, în anul 2019 șomerii din comuna 

Podoleni reprezentau 1,2% din numărul total al 

șomerilor înregistrați în județul Neamț. 
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Evoluția numărului de șomeri înregistrați la finalul anului, în perioada 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numărul de șomeri înregistrați la finalul anului 

Județul Neamț 12.114 11.571 11.171 9.039 8.267 7.346 

Comuna Podoleni 187 149 154 31 107 85 

% șomerilor din comuna din total 

județ 

1,5 1,3 1,4 0,3 1,3 1,2 

*valori estimate Sursă date: INS 

 

  
 

 

Analizând distribuția șomerilor pe sexe la nivelul 

anului 2019 în comuna Podoleni, se observă o 

pondere majoritară a persoanelor de sex 

masculin (63,5%), aspect regăsit în tot intervalul 

analizat. Aceeași situație se regăsește și la nivel 

județean, unde persoanele șomere de sex 

masculin au o pondere de 57,3% în anul 2019.  

În anul 2020, peste 65% din numărul șomerilor 

înregistrați de AJOFM NEAMȚ sunt 

neindemnizați, doar 35% beneficiind de 

indemnizație. Dacă numărul șomerilor 

indemnizați a rămas relativ constant, în perioada 

2016 – 2020 numărul șomerilor neindemnizați a 

scăzut cu aproximativ 20%.  
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În funcție de grupele de vârstă, se observă 

ponderi mai ridicate ale șomerilor în cazul 

categoriilor de vârstă mai ridicate, aproximativ 

33% dintre șomeri încadrându-se în categoria de 

40-49 de ani iar 25% peste 55 de ani.  

În funcție de nivelul de educație, în anul 2020 

puțin peste jumătate din numărul șomerilor din 

comuna Podoleni sunt absolvenți de studii medii, 

2% au studii superioare, în timp ce 47% nu dețin 

nici studii medii.  

 

În anul 2020, numărul de șomeri înregistrați în 

comuna Podoleni a reprezentat aproape 2% din 

totalul numărului de șomeri de la nivel județean.  

 

Evoluția numărului de șomeri din comuna Podoleni, pe categorii, în perioada 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

SOMERI INDEMNIZATI 

Jud Neamț 2602 2032 1790 1617 2588 

Podoleni 61 43 64 54 60 

SOMERI NEINDEMNIZATI 

Jud Neamț 8569 7007 6477 5729 6446 

Podoleni 139 161 114 118 111 

SOMERI PE  NIVELURI DE STUDII (PODOLENI) 

Fără studii medii 118 167 92 87 81 

Cu studii medii 77 34 82 80 87 

Cu studii superioare 5 3 4 5 3 

SOMERI PE  GRUPE DE VARSTE (PODOLENI) 

sub 25 ani 22 29 20 26 18 

25-29 ani 9 9 11 8 3 

30-39 ani 31 28 23 23 19 

40-49 ani 64 62 56 49 56 

50-55 ani 31 33 30 29 33 

peste 55 ani 43 43 38 37 42 

Sursă date: AJOFM NEAMȚ 
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ANALIZĂ SWOT – DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ  
 

 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Echilibrarea populației pe sexe în anul 

2020, (50,3% % sex masculin și 49,7 % sex 

feminin); 

 În ciuda scăderii generale a natalității, în 

ultimii ani se observă o creștere a acestui 

indicator, în anul 2019 născându-se 46 de 

copii față de 33 în anul 2018); 

 În ultimii ani se observă o tendință de 

scădere a fenomenului migrației externe, 

fenomen accentuat și de contextul 

sanitar; 

 Populație omogenă din punct de vedere 

etnic și religios; 

 Nivel redus al șomajului; 

 

 Scăderea populației active și ocupate; 

 Scăderea natalității; 

 Creșterea mortalității; 

 Migrarea populației; 

 Spor natural negativ; 

 Pondere ridicată a populației vârstnice (18,6% din 

populația comunei reprezintă persoane peste 65 ani);  

 Valoare ridicata a raportului de dependență a 

populației, cauzată de numărul mare de tineri și 

vârstnici; 

 Îmbătrânirea populației, în special în satul Negritești;  

 Scăderea nupțialității și creșterea divorțialității; 

 Adaptarea mai lentă a persoanelor vârstnice la 

realitățile și provocările societății moderne; 

 Lipsa locurilor de muncă;  

 Forță de muncă relativ ieftină; 

 Scăderea interesului pentru instruirea profesională; 
   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Diverse facilități acordate angajatorilor 

care creează locuri de muncă pentru 

anumite categorii (șomeri, tineri 

absolvenți și persoane defavorizate); 

 Programe naționale de susținere a 

tinerilor; 

 Profesionalizarea forței de muncă;  

 

 

 Intensificarea fenomenului de migrație a populației 

spre mediul urban/străinătate; 

 Scăderea nivelului de trai; 

 Alterarea stării generale de sănătate ca urmare a stilului 

de viață; 

 Depopulare; 

 Accentuarea dezechilibrelor existente pe piața muncii 

între cerere și ofertă; 

 Intensificarea fenomenului de muncă la negru; 
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Potențialul economic al comunei Podoleni 
 

Comuna Podoleni este o comună cu caracteristici 

socio-economice specifice zonei de deal. Astfel, 

cea mai mare parte a locuitorilor își obțin 

veniturile din agricultură și creșterea animalelor. 

 

Condițiile climatice, precum și cele de relief 

conferă comunei Podoleni condiții deosebite 

pentru practicarea agriculturii, în special pentru 

cultura plantelor cerealiere și leguminoase. În 

același timp există condiții excelente pentru 

horticultură și viticultură. Pentru culturile de 

pomi fructiferi, comuna Podoleni deține 

potențial ridicat pentru prun și măr crio.  

 

Acest potențial este confirmat  de datele 

prezentante în cadrul Anexei 10  Zonele cu 

potențial agricol – localități din Ghidul Măsurii 

112, unde comuna Podoleni deține  un potențial 

agricol ridicat pentru 13 categorii din 22 (59,1%) 

în ceea ce privește culturile de porumb, floarea 

soarelui, soia, mazăre, fasole, cartofi, rapiță, în 

ulei și fuior, cânepă, lucernă, trifoi, fânețe, 

legume termofile și vie de masă. 

 

Pe pantele dealurilor există pășuni și fânețe 

bogate care asigură resursele pentru practicarea 

zootehniei. Conform acelorași date, comuna 

 
15 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/programare-2014-2020/Descriere-si-metodologie-
studiu-Potential-agricol-si-procesare.pdf 

Podoleni conferă condiții excelente pentru 

creșterea taurinelor, porcinelor și ovinelor, 

precum și creșterea păsărilor.  

 

Referitor la potențialul agricol și de procesare, 

conform rezultatelor unui studiu15 derulat de 

către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

în baza unei metodologii de bonitare a 

terenurilor agricole (arabile, pășuni și fânețe), 

comuna Podoleni are un potențial mediu în 

condiții de producție agricolă neirigată și un 

potențial ridicat în condiții de irigare.  

 

Un alt domeniu cu potențial ridicat îl reprezintă 

piscicultura. Având în vedere salba de lacuri 

existentă pe cursul pârâului Verdele, dezvoltarea 

domeniului pisciculturii poate avea efecte 

benefice asupra economiei locale.  

 

Din punct de vedere al resurselor minerale 

existente, precum și gradul de disponibilitate a 

acestora, în comuna Podoleni, cele mai 

importante sunt reprezentate de agregatele 

minerale (balast) din albia Bistriței, care sunt 

valorificate din punct de vedere economic în 

domeniul construcțiilor. 
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Alte resurse minerale potențiale, sunt 

reprezentate de zăcăminte de sare, identificate 

în locul numit „Plopești”, precum și zăcăminte de 

calcar în zona satului Negritești, la punctul 

„Pietrărie”. 

 

În ultimii ani, o serie de prospecțiuni geologice în 

zona Dealului Velniței (la nord de ANRS) au 

interceptat zăcăminte de gaze naturale și petrol. 

Nu există informații despre volumele 

prospectate. 

 

Comuna Podoleni este bine poziționată față de 

infrastructura tehnică majoră (magistrală de gaz, 

magistrală de fibră optică, rețea electrică de 20-

110 kV, stație de epurare), acestea fiind puncte 

forte pentru creșterea gradului de atractivitate 

față de investiții.  

 

În contextul creșterii importanței agriculturii 

ecologice în exercițiul financiar 2021-2027, prin 

PAC (Politica Agricolă Comună), dar și prin noua 

strategie „De la fermă la consumator” comuna 

Podoleni are un potențial ridicat pentru 

practicarea culturilor ecologice. Culturile 

ecologice sunt condiționate de reducerea 

substanțelor de adaos, precum pesticidele 

periculoase dar și reducerea cantităților de 

fertilizatori cu 50% până la nivelul anului 2030. 

 

În satul Negritești activează un centru certificat 

de agricultură ecologică unde se cultivă legume 

și fructe în regim de permacultură; acest centru 

este administrat de Gheorghe Negoiță-Savigny, 

un consătean ce a lucrat și s-a specializat în 

străinătate, apoi a revenit pe plaiul natal pentru 

a promova agricultura ecologică atât prin 

puterea exemplului, cât și prin organizarea de 

vizite pedagogice pentru elevi și adulți cu scopul 

promovării principiilor permaculturii. 

 

 
Figură 7 (Perma)cultură de Broccoli în satul Negritești 

Ferma administrează aprox. 3,5 hectare de teren 

și asigură desfacerea produselor proprii pe raza 

mai multor localități din județul Neamț, fiind un 

exemplu de bună practică pentru restul 

comunității. 

 

Dezvoltarea economică a comunei Podoleni este 

strâns legată de domeniul agriculturii, a cărui 

exploatare sustenabilă poate sta la baza creșterii 

economiei locale și îmbunătățirii nivelului de trai 

al cetățenilor 
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Agroturismul - o opțiune pentru viitor. Din 

discuțiile cu localnicii, dar și din sondajul de 

opinii inițiat, s-a desprins destul de clar concluzia 

că, grație poziției geografice privilegiate și 

reliefului său generos, satul Podoleni și comuna 

în ansamblu, ar putea îmbrățișa cu succes  

agroturismul, ca prioritate în dezvoltarea 

comunității în viitor. În aval de iazul „Lacul de 

Argint” s-ar putea construi și o moară de apă, de 

interes turistic. Alte propuneri ar fi amenajarea 

unei stâne turistice, o moară de vânt, o zonă 

destinată campingului și înființarea de agro 

pensiuni, cu asigurarea de bucate alese, specifice 

locului. Drumețiile prin pădurea Făget, 

plimbările cu barca, pescuitul, terenuri pentru 

practicarea unor sporturi, locuri de joacă pentru 

copii ar putea îmbogăți paleta serviciilor de 

agroturism și turism de week-end. 

 

Pentru susținerea producătorilor locali este 

evidențiată necesiteatea amenajării unei micro-

piețe agro-alimentare în comună, care să 

faciliteze desfacerea produselor locale și 

aprovizionarea cu mărfuri proaspete, garantate, 

a populației.  

 

De asemenea, reamenajarea sistemului de 

irigații pentru suprafețele agricole ale comunei, 

apa fiind pompată din Canalul HC Bistrița, ar 

contribui semnificativ la creșterea productivității 

agricole.  

 

Potențialul economic al comunei poate fi 

valorificat și prin susținerea următoarelor tipuri 

de inițiative: 

 Încurajarea agricultorilor locali în ceea ce 

privește extinderea și diversificarea  culturilor de 

plante tehnice ( in, levănțică, plante medicinale, 

cânepă ș.a.), eventual, acolo unde este posibil, 

producțiile să fie valorificate superior ( țesături, 

confecții etc.).  

 Revitalizarea unor ocupații mai vechi sau mai 

noi ale localnicilor:  

 Apicultura : prin măsuri de limitare a poluării, 

dar și prin plantarea mai multor puieți de salcâm, 

în liziere având un dublu scop: combaterea 

eroziunii solului, dar și asigurarea unor surse 

importante pentru albine.  

 Cultura ciupercilor comestibile: în comună 

există foarte multe clădiri nefolosite, miceliul se 

poate obține ușor, dotările sunt puțin 

costisitoare, iar desfacerea producției ar putea 

aduce beneficii importante.  

 Creșterea viermilor de mătase: chiar dacă 

actuala plantație de duzi este îmbătrânită, se 

poate extinde; materialul biologic se poate 

obține ușor, tehnologia este destul de simplă; 

ideal ar fi ca borangicul obținut să fie prelucrat 

tot pe plan local și să fie valorificat  superior sub 

formă de ii, rochii, cămăși, țesături, eșarfe etc.;  

 Amenajarea unui Popas turistic „La Ruine”, cu 

toate dotările și serviciile specifice. 
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Prezentarea generală a economiei locale în context județean 
 

Oficiul Național pentru Registrul Comerțului 

(ONRC) înregistra la finalul anului 2020, la nivelul 

comunei Podoleni, un număr de 120 agenți 

economici activi din punct de vedere juridic, 

adică societăți care nu și-au declarat 

suspendarea activității și nu se află în niciuna din 

stările ce pot duce la pierderea personalității 

juridice, indiferent dacă au realizat sau nu cifră 

de afaceri în anul respectiv.  

 
 

Notă: Analiza economică realizată în cadrul acestei 

secțiuni este bazată pe informațiile financiare (număr 

angajați, cifră de afaceri, profit net) depuse de 

companiile care au depus bilanțurile financiar-

contabile la finalul anului 2019. 

 
16 https://data.gov.ro/organization/onrc 

Distribuția pe tipuri de agenți economici arată că 

la nivel local, persoanele juridice au o cotă de 

61,7% în timp ce persoanele fizice au o cotă de 

38,3%. 

 

Structura agenților economici activi din punct de 

vedere juridic, la finalul anului 2020, pe forme 

juridice, arată că cea mai mare pondere este 

ocupată de SRL-uri (58,3%), II-uri (23,3%), PFA-

uri (11,7%), IF-uri (3,3%), SNC-uri (2,5%) și SA-uri 

(0,8%). 

 

Din numărul total al agenților economici activi 

din punct de  vedere juridic, activitate economică 

au numai 59,7%. Astfel, 71 agenți economici din 

comuna Podoleni erau activi din punct de vedere 

economic în anul 2020, potrivit datelor ONRC. 

 

În anul 2020, repartiția agenților economici activi 

din punct de vedere economic pe categorii arată 

dominarea clară a societăților cu răspundere 

limitată : 58,3%.  

 

La sfârșitul anului 2020, în comuna Podoleni erau 

concentrați numai 0,5% dintre agenții economici 

activi din județul Neamț, conform datelor 

ONRC16. 

SRL
58.3%

SA
0.8%

SNC
2.5%

PFA
11.7%

II
23.3%

IF
3.3%

Structura agenților economici din 
comuna Podoleni, pe categorii, 

în 2020

Sursă date: ONRC

120
agenți

economici
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Referitor la indicatorul privind densitatea 

agențiilor economici observăm că valoarea 

înregistrată în anul 2020, în comuna Podoleni, 

este de 21,6 agenți activi din punct de vedere 

economic la 1.000 locuitori, mai mică față de 

media județeană (41,1 agenți activi din punct de 

vedere economic la 1.000 locuitori). Chiar și așa, 

valoarea indicatorului înregistrat în comuna 

Podoleni, în perioada 2014-2020 are o tendință 

crescătoare, de la 14,8/1.000 locuitori până la 

21,7/1.000 locuitori. 

 

Agenții economici de la nivelul comunei Podoleni 

au realizat, în anul 2019, o cifră de afaceri în 

valoare de 35,6 milioane de lei, valoare cu 198% 

mai mare față de anul 2014. Valoarea cifrei de 

afaceri realizată în anul 2019, reprezintă 0,23% 

 
17 https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-

contribuabili/persoane-juridice/info-pj-selectie-dupa-cui 

din valoarea cifrei de afaceri înregistrată la 

nivelul județului Neamț. 

 

Numărul total de salariați ai agenților economici 

activi din punct de vedere economic, din comuna 

Podoleni, înregistrat conform bilanțurilor 

depuse17 în anul 2019 a fost de 185, 

reprezentând 0,32% din efectivul angajaților 

înregistrați în județul Neamț. În ceea ce privește 

evoluția numărului de angajați, efectivul 

angajaților din comuna Podoleni s-a majorat cu 

36% față de anul 2014 și cu 6,9% față de anul 

2018. 

 

Referitor la distribuția agenților economici, pe 

localități componente, majoritatea își aveau 

sediul social în localitatea Podoleni (96,5%) și 

doar 3,5% în localitatea Negritești. 

136
152 158 157

173
185

12.0 16.9 22.2 24.3 29.9 35.6 

86 97 96 100 107 114

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evoluția numărului agenților economici, a cifrei de afaceri și a numărului de 
salariați angajați, în comuna Podoleni, în perioada 2014 - 2019

Salariati Cifra de afaceri (mil. lei) Agenti economici
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Distribuția agenților economici activi din punct 

de vedere economic pe categorii în funcție de 

numărul de salariați arată că 91,4% sunt micro-

întreprinderi (au între 0-9 salariați) și numai 8,6% 

sunt întreprinderi mici (au între 10-49 salariați, la 

finalul anului 2019.  

 

Repartiția cifrei de afaceri pe categorii de 

mărime ale întreprinderilor, arată că 75% s-a 

obținut în cadrul microîntrerpinderilor, iar 25% 

în cadrul întreprinderilor mici.  

 

Pe de altă parte, în microîntreprinderi sunt 

angajați 35,7% din numărul total al salariaților 

comunei Podoleni, iar în întreprinderile mari 

sunt 64,3% dintre aceștia. 

 

În cursul anului 2020, în comuna Podoleni au fost 

înregistrate, un număr de 6 înmatriculări de 

agenți economici cu personalitate juridică, în 

creștere cu 50% față de anul 2014, valoare peste 

media județului Neamț de 13% pentru același 

interval. 

 

Comparativ cu anul 2014, se observă o creștere 

atât a numărului de înmatriculări a persoanelor  

juridice (4 înmatriculări în 2014), cât și al 

persoanelor fizice (o înmatriculare în 2014). 
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Structura economiei comunei Podoleni 
 

Structura economică a comunei Podoleni nu a 

cunsocut modificări semnificative în intervalul 

analizat 2014-2020. Repartiția numărului de 

agenți economici activi din punct de vedre 

economic pe sectoare de activitate arată că cea 

mai mare dinamică, în ceea ce privește numărul 

de agenți economici se înregistrează în domenii 

precum, construcțiile, transporturi, comerț și 

agricultură. 

 

Structura economică a comunei Podoleni, pe 

baza informațiilor ONRC, la finalul anului 2019, 

pe sectoare de activitate18, arată că 39,1% din 

agenții economici au domeniu de activitate 

comerțul, 20,7% activează în domeniul 

construcțiilor, 16,3% industria prelucrătoare. 

Cele trei activități însumează, 76,1% din agenții 

economici înregistrați în comuna Podoleni.  

 

Procente mai mici, înregistrează agenții 

economici din domeniul agriculturii, cu 7,6%, 

horeca 5,4% și 4,3% transporturile. Sub 2% sunt 

reprezentate de alte activități, precum activități 

profesionale, științifice și tehnice (2%), industria 

extractivă (1%), producția și furnizarea de 

energie electrică și termică (1%), intermedieri 

financiare și asigurări (1%), sănătate și asistență 

socială (1%) și activități de spectacole culturale și 

recreative (1%). 

 

 

 
 

 
18 CAEN, rev. 2 
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La nivelul județului Neamț, structura economică 

la finalul anului 2019 arată că principalele 

domenii reprezentative sunt reprezentate de 

comerț (32,7% din firme), industria prelucrătoare 

(13,5%), construcții (9,9%), activitățile 

profesionale, științifice și tehnice 8,8%), 

transport și depozitare (8,5%), hotelurile și 

restaurantele (5,9%). 

 

În perioada anilor 2014-2020, structura 

economică a comunei Podoleni, privită prin 

prisma numărului de agenți economici activi, nu 

a cunoscut modificări semnificative, comerțul 

dominând activitatea economică pe toată durată 

perioadei analizate. 

 

Referitor la repartiția cifrei de afaceri obținută 

de agenții economici activi din punct de vedere 

economic, pe sectoare de activitate se observă 

o majorare a cifrei de afaceri în totate domeniile, 

cele mai importante creșteri înregistrându-se în 

rândul firmelor care activează în domeniul 

transporturilor și depozitării, agriculturii, 

sănătătății și asistenței sociale, construcțiilor.  

 

Ritmuri de creștere mai mici s-au înregistrat în 

domenii precum cel al industriei prelucrătoare, 

hoteluri și restaurante precum și în domeniul 

comerțului. 

 

Cifra de afaceri obținută de agenții economici din 

comuna Podoleni, în anul 2019, este concentrată 

în domenii precum comerțul (42,8%), 

construcțiile (19,1%), industria extractivă 

(12,8%), transporturi (8,7%).  
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Așadar, aproape trei sferturi din cifra de afaceri 

(70,2%) înregistrată în anul 2019 în comuna 

Podoleni este realizată de patru sectoare 

economice. Restul sectoarelor reprezintă 29,8% 

din cifra de afaceri, domenii precum activitățile 

profesionale (0,7%), sănătate și asistență socială 

(0,9%), indstria prelucrătoare (2,8%), hotelurile și 

restaurantele (4,4%). 

 

La nivel județean, cea mai mare parte a cifrei de 

afaceri se înregistrează în domeniul comerțului 

(45,5% din cifra de afaceri) și al industriei 

prelucrătoare (27,9% din cifra de afaceri). 

 

De remarcat este faptul că, dintre toate 

sectoarele economice, comuna Podoleni a 

contribuit cel mai mult la cifra de afaceri a 

județului Neamț cu domeniu industriei 

extractive (5,5% din cifra de afaceri a județului 

Neamț s-a obținut în comuna Podoleni), față de 

celelalte sectoare unde ponderea este mai mică 

de 1,8%. 

 

Valoarea medie a cifrei de afaceri obținută de 

fiecare agent economic din comuna Podoleni, în 

anul 2019, a fost de 387 mii lei/agent economic, 

valoare superioară celei înregistrate în anul 2014 

(245 mii lei/agent economic), în creștere cu 

58,1%. Pe domenii de activitate, atât la nivelul 

anului 2014, cât și al anului 2019, cea mai mare 

valoare a cifrei de afaceri, a fost înregistrată de 

singura companie care activează în domeniul 

industriei extractive. 

 
 

Cele mai importante majorări ale cifrei medii de 

afaceri, per agent economic, în anul 2019, 

comparativ cu anul 2014 s-au înregistrat în 

domeniile activităților profesionale, științifice și 

tehnice, transporturi, agricultură și al industriei 

extractive. Cea mai importantă scădere a cifrei 

medii de afaceri, s-a înregistrat în construcții, pe 

fondul creșterii numărului de agenți economici 

cu 90%. 
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În ceea ce privește distribuția numărului de 

salariați ai agenților economici activi din punct 

de vedere economic în intervalul 2014-2020, 

cele mai importante creșteri se înregistrează în 

agricultură unde se observă o creștere a 

numărului de angajați cu 200%, urmată de 

transporturi cu 160% și construcții cu 53%.  

 

La polul opus, cele mai mari scăderi ale 

numărului de angajați se înregistrează în 

domeniul industriei prelucrătoare, unde se 

observă o scădere cu 42% a efectivelor de 

salariați, precum și în domeniul hotelurilor și 

restaurantelor cu 27%. 

 

La nivelul comunei Podoleni, în anul 2019 

domeniul economic cu cei mai mulți salariați era 

reprezentat de comerț cu 29,2% urmat de 

construcții cu 26,5% și industria prelucrătoare cu 

11,4%. Așadar în cele trei domenii erau implicați 

67,4% din numărul de salariați din comuna 

Podoleni. Restul de 32,9% din salariați erau 

implicați în alte domenii, precum agricultura, 

industria extractivă, transporturi, activități 

profesionale, științifice și tehnice. 

 

La nivelul județului Neamț, 33,8% din numărul 

total de salariați, erau angajați în cadrul 

companiilor care activează în domeniul industriei 

prelucrătoare, 26,9% în cele din comerț și 10,2% 

în construcții. 

 

Comuna Podoleni deține numai 0,3% din 

numărul total de salariați înregistrați în județul 

Neamț, dar cele mai mari contribuții le are 

asupra numărului de salariați din domeniul 

industriei extractive (6,1 %), restul activităților 

reprezentând sub 2,4% din numărul salariaților 

județului Neamț. 
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Numărul mediu de salariați ai unui agent 

economic activ din punct de vedere economic, 

înregistrat în anul 2019 în comuna Podoleni era 

de 2,0 persoane. Comparativ cu anul 2014, se 

observă o scădere a numărului mediu de angajați 

pe firmă cu 19% (2,5 salariați/firmă în anul 2014). 

Pe de altă parte, în comuna Podoleni, în anul 

2019, se înregistrează un număr mediu de 

salariați per agent economic mult mai mic, 

comparativ cu nivelul mediu al județului Neamț ( 

6,2 salariați/agent economic). 

 
 

Pe sectoare de activitate, cel mai mare număr 

mediu de salariați/agent economic, din comuna 

Podoleni, în anul 2019, s-a înregistrat în 

domeniul industriei extractive ( 17 salariați), 

urmat la mare distanță de sectorul 

transporturilor ( 3,3 salariați/agent economic) și 

sănătate și asistență socială (3 salariați/agent 

economic). Cele mai mici valori ale numărului 

mediu de salariați pe agent economic, se 

înregistrează în comerț (1,4 salariați/agent 

economic), în agricultură (1,7 salariați/agent 
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economic) precum și în activități profesionale, 

științifice și tehnice (2,5 salariați/agent 

economic). 

 

Productivitatea medie a muncii înregistrată în 

comuna Podoleni, în anul 2019, a fost de 192,5 

mii lei/salariat, în creștere cu 95,2% față de anul 

2014 (98,6 mii lei/salariat.). Totodată, 

productivitatea medie a muncii de la nivel local, 

din anul 2019, este mult mai mică decât cea 

înregistrată la nivel județean. 

 

Cele mai ridicate valori ale productivității medii a 

muncii sunt ale agenților economici din comuna 

Podoleni, în anul 2019, care activează în sectoare 

precum comerțul (282,4 mii lei/salariat), 

industria extractivă (267,9 mii lei/salariat) și în 

domeniul agriculturii (192,5 mii lei/salariat). 

 

Comerțul reprezintă activitatea economică 

principală a comunei Podoleni, domeniu care 

angrenează 39,1% din totalul agenților 

economici înregistrați în comună. Importanța 

comerțului pentru economia locală este atestată 

de contribuția domeniului la generarea cifrei de 

afaceri, peste 42,8% din volumul activităților 

economice din comună fiind generat de comerț. 

În același timp comerțul este unul dintre 

domeniile în care activează peste 29% din 

salariații comunei.  

 

Construcțiile constituie cel de-al doilea sector al 

economiei locale, din punct de vedere al 

contribuției la volumul activității economice, 

generând 19,2% din volumul total al cifrei de 

afaceri generate la nivel local. Din punct de 

vedere al efectivelor de agenți economici, 

firmele din domeniul construcțiilor reprezintă 

20,7% din numărul companiilor active la nivelul 

comunei. Domeniul construcțiilor reprezintă cel 

de-al doilea angajator, implicând 26,5% din 

numărul angajaților comunei Podoleni. 

 

Cel de-al treila pilon al economiei locale este 

reprezentat de domeniul industriei extractive 

care contribuie cu 12,8% la volumul cifrei de 

afaceri locale. În ciuda faptul că doar un singur 

agent economic activează în acest domeniu, 

potențialul ridicat al resurselor locale este 

reflectat  în valoarea cifrei de afaceri, precum și 

în ponderea persoanelor angajate (9,2%) dar și în 

valoarea ridicată a productivității (267,9 mii 

lei/angajat). 
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Topul firmelor din comuna Podoleni 
 

Pe baza datelor financiare raportate de unitățile 

active înregistrate cu sediul social în comuna 

Podoleni, s-a realizat un top al firmelor cu cele 

mai mari valori ale cifrei de afaceri înregistrate la 

finalul anului 2019. 

 

Din numărul total al agenților economici 

înregistrați în anul 2019, în comuna Podoleni, un 

număr de 32 au realizat o cifră de afaceri mai 

mare de 100.000 lei. În total, cei 32 agenți 

economici au realizat 98,5% din valoarea cifrei 

de afaceri totală, înregistrată în comuna 

Podoleni, având angajați aproximativ 93% din 

numărul total al salariaților. 

 

Din punct de vedere al activității principale, topul 

este dominat de agenții economici al căror 

domeniu de activitate îl reprezintă comerțul cu 

ridicata și cu amănuntul (10 unități), construcții 

(8 unități), agricultură (4 unități), industria 

prelucrătoare (3 unități).  

 

Prima poziție a topului este ocupată de SAVMAC  

SRL, companie care are ca domeniu principal de 

activitate codul CAEN 4520 – Întreținerea și 

repararea autovehiculelor, aceasta realizând în 

anul 2019, cea mai mare cifră de afaceri din 

comună (5,35 mil. lei ) și un număr de 9 salariați. 

 

ANDREI CONSTRUCT SRL este cel de-al doilea 

operator economic după cifra de afaceri 

realizată în anul 2019, având ca domeniu 

principal de activitate codul CAEN 0812 – 

Extracția pietrișului și nisipului. Cea de-a treia 

poziție a topului agenților economici din comuna 

Podoleni, după cifra de afaceri, este ocupat de 

CRISALIPROD CARMANGERIE SRL, societate 

care se ocupă cu comerțul cu amănuntul. 

 

Compania PIRR EURPREST SRL este unitatea 

economică de la nivelul comunei Podoleni care 

are cel mai mare număr de salariați înregistrați în 

anul 2015, având cea de-a 6-a cifră de afaceri. 

Domeniul de activitate al acestei companii îl 

reprezintă domeniul construcțiilor rezidențiale și 

nerezidențiale. 
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Top agenți economici din comuna Podoleni, cu cifră de afaceri mai mare de 100.000 lei, realizată în 
anul 2019 

Nr. 
crt 

Agent economic Cod CAEN 
Cifră de afaceri 

(mil. lei) 
Profit (mii lei) 

Număr 
salariați 

1 SAVMAC SRL 4520 5,35 75.278 9 

2 ANDREI CONSTRUCT SRL 812 4,55 165.897 17 

3 CRISALIPROD CARMANGERIE 
S.R.L. 

4711 2,50 -17.661 7 

4 CIMED GRUP 2015 SRL 4211 2,38 18.687 4 

5 PÂRVU OIL SRL 4730 2,28 1.104 5 

6 PIRR EURPREST SRL 4120 1,73 653.166 15 

7 CONACHI FOREST SRL 220 1,64 -156.954 7 

8 LUC MAT DISTRIBUTION SRL 5210 1,56 306.262 6 

9 SANDUTRANS SRL 4941 1,55 235.554 3 

10 LTD AMBIENTAL CONSTRUCT SRL 4719 1,44 41.331 4 

11 MARCOLAR COM SRL 5630 1,23 41.408 7 

12 ZINA MIXT SRL 4711 1,22 9.878 6 

13 MIRECRIS SRL 4711 1,19 6.598 10 

14 KIPPER TRANS SRL 4221 1,09 475.386 12 

15 ECOSERV SA 161 0,57 16.694 2 

16 HELIXIS PROD SRL 2229 0,46 208 8 

17 AGROSERV MACOVEI S.R.L. 111 0,45  3 

18 N & D IRIAN MIXT S.R.L. 4711 0,36 1.916 3 

19 TREDILROM SRL 4120 0,35 2.712 3 

20 SIMBATIN IMPEX SRL 1071 0,34 3.219 12 

21 DR. BOLOG MEDICAL EXPERT 
CENTER SRL 

8622 0,32 95.075 3 

22 ARCONST PREST SRL 4311 0,31 97.955 1 

23 SORI APETREI SRL 4120 0,30 -54.272 5 

24 SIMAL GIL SRL 4120 0,29 1.088 4 

25 ANDARA DEPO S.R.L. 4641 0,29 1.823 2 

26 ACICO SRL 5610 0,25 -118.403 3 

27 VULP'S TOYS SRL 7022 0,24 15.436 5 

28 ALSIT NEAMȚ S.R.L. 4120 0,23 3.107 2 

29 STEPHI PLUS SRL 4711 0,19 2.708 1 

30 GENCOSIL SRL 4711 0,14 -35.250 2 

31 MOCARON PROD SRL 111 0,13 33.847 0 

32 OPEN NET SRL 1629 0,12 9.981 1 
Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice 

 



NOVATIQ VISION 

62 

 

ANALIZĂ SWOT – ECONOMIE 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Poziția comunei pe DN 15, în apropiere de 

municipiul Piatra-Neamț și față de municipiul 

Bacău; 

 Comună cu tradiție în cultivarea plantelor și 

zootehnie, la nivel local existând tradiție în 

cultura plantelor uleioase, legumicultură și 

cultivarea cerealelor; 

 Potențial ridicat agricol și zootehnic; 

  Calitatea superioară a solurilor ce conferă 

fertilitate ridicată; 

 Existența a 121 de firme active, număr în 

creștere; 

 Diversificarea domeniilor economice; 

 Creșterea continuă a cifrei de afaceri (de la 

15,6 mil lei. în 2014 la 35,6 mil lei în 2019); 

 Nu există terenuri agricole necultivate; 

 Existența inițiativei economice la nivel local; 

 Proximitatea față de apropierea unor centre 

urbane mari (Piatra Neamț, Bacău), mai mici 

(Buhuși, Roznov) prezintă potențial de 

dezvoltare economică; 

 Legături rutiere și feroviare; 

 

 

 Competitivitate și eficiență scăzută a agriculturii 

(agricultura generează doar 7,8% din cifra de afaceri 

a comunei, plasând domeniul abia pe locul 5); 

 Exploatarea necorespunzătoare a terenurilor 

agricole; 

 Navetism ridicat; 

 Digitalizare redusă a mediului economic local; 

 Necesitatea unei strategii de atragere a investițiilor;  

 Existența unităților comerciale mici; 

 Lipsa unor spații de depozitare pentru cereale; 

 Grad scăzut al asociativității între producătorii locali; 

 Număr redus al IMM-urilor cu activități în domeniul 

prelucrării și procesării produselor agroalimentare; 

 Densitatea scăzută a IMM-urilor (21,4/1.000 

locuitori) față de media județeană (41,1/1.000 

locuitori); 

 Lipsa unui brand  local care să unească producătorii 

locali și a produselor tradiționale; 

 Lipsa unei piețe agroalimentare; 

 Număr scăzut de salariați; 

 Potențialul pomicol nu este exploatat la adevăratul 

potențial; 

 74,7% din economia locală este comasată în jurul a 

trei domenii (comerț 42,8%, construcții 19,1% și 

industria extractivă 12,8%); 

 67% din salariații din comună sunt angajați în trei 

domenii (comerț 29,2%, construcții, 26,5% și 

industria prelucrătoare 11,4%); 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Practicarea agriculturii ecologice; 

 Creșterea interesului pieței românești 

pentru produsele ecologice și tradiționale; 

 Diversificarea producției agricole; 

 Diversificarea activităților economice prin 

valorificarea corespunzătoare a resurselor 

locale (piscicultură, zootehnie, apicultură, 

agregate minerale, agroturism etc.); 

 Implementarea unor proiecte de 

modernizare a infrastructurii agricole; 

 Promovarea lanțurilor scurte; 

 Condiții de creditare avantajoase pentru 

IMM-uri care angajează diferite categorii 

vulnerabile de persoane; 

 Colaborarea între mediul local de afaceri și 

administrația publică locală pentru 

dezvoltarea locală; 

 Atragerea de investitori în domeniul agricol;  

 

 

 Suprasolicitarea terenurilor agricole și dezvoltarea 

unei agriculturi nesustenabile; 

 Migrația forței de muncă calificată în alte localități; 

 Creșterea șomajului; 

 Dificultatea reconversiei profesionale a forței de 

muncă locale; 

 Calificarea unidirecțională a forței de muncă; 

 Creșterea frecvenței perioadelor secetoase și a 

inundațiilor; 

 Legislație stufoasă și impredictibilă; 

 Birocrație; 

 Concurența pieței unice europene; 

 Condiții dificile de creditare; 

 Insuficientă pregătire managerială și economică a 

întreprinzătorilor; 

 Procedură complexă și birocratică de certificare a 

produselor ecologice; 
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Infrastructura rutieră 
 

Conform datelor furnizate de către Primărie, 

Lungimea totală a străzilor, din comuna Podoleni 

este de 52,6 km, din care: 

• drumuri naționale – 4,4 km (8,4%); 

• drumuri județene – 12,8 km (24,3% ); 

• drumuri comunale – 2,1 km(4,0% ); 

• drumuri sătești – 28 km (53,2%); 

• drumuri de exploatare - 5,3 km (10,1%). 

 

DN 15 (Bacău – Piatra Neamț) traversează 

teritoriul comunei Podoleni de la NV către SE, pe 

o distanță de 5 km. DN 15 are două benzi de 

circulație și are îmbrăcăminte definitivă din 

asfalt. Este drum de categoria a-III-a. Valorile 

medii zilnice de trafic (MZA) pentru DN 15, la 

ultimul recensământ de trafic din anul 2015, 

înregistrau o valoare de 7.090 vehicule, în 

creștere cu 16,5% față de anul 201019. Starea 

generală a drumului este bună, iar drumul 

național dispune de iluminat stradal pe toată 

lungimea de 2,3 km pe care o tranzitează în 

intravilan.  

 

DJ 157J asigură legătura dintre DN15 – Podoleni 

– Negritești, traversând intravilanul satului 

Podoleni pe o lungime de 3,4 km pe direcție S-N. 

 
19 Traficul mediu zilnic anual la recensămintele din 
anii  2010 și 2015 – cestrin.ro -accesat aprilie, 2021 

DJ este modernizat prin PNDL având 

îmbrăcăminte definitivă. 

 

DC 107 asigură legătura între DN15 – Podoleni – 

ANRS (depozite ale rezervelor statului) pe o 

lungime de 2,1 km. DC 107 neavând 

îmbrăcăminte definitivă, existând  un proiect de 

asfaltare cu termen de finalizare în anul 2021. 

 

Drumurile de interes local sunt cele mai 

numeroase, având o lungime de 28 km, din care 

25 km sunt modernizați, gradul de modernizare 

al străzilor de interes local fiind de 89,3%. În anul 

2021 aproximativ 96,4% din străzile din 

intravilan dispuneau de iluminat stradal. 

Există în curs de elaborare un set de proiecte ce 

vizează modernizarea drumurilor de interes local 

în comuna Podoleni pe o lungime de 9,269 km, 

pe străzile Grădiniței, Șesului, Vatra Nouă, 

Bisericii, Sf. Treime, Bociulești, Făget, Fântâna 

Crucii. În satul Negritești sunt vizate străzile 

Iazului, Spicului, Plopului și Salcâmului. 

 

Investiții care vizează creșterea conectivității 

rutiere precum și creșterea siguranței rutiere: 

• DX Bacău – Piatra Neamț (drum expres) 
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Sistemul de distribuție a apei potabile 
 

În zona centrală a satului Podoleni există o rețea 

de 4,4 km de alimentare cu apă cu captare din 

izvoare locale, nefiind organizată într-un sistem 

centralizat. La această rețea sunt racordate 200 

gospodării. Referitor la vechimea rețelei, 78,4% 

din rețea este mai veche de 25 ani. 

 

La nivelul comunei Podoleni, principala sursă de 

apă este constituită din surse proprii, respectiv 

puțuri dotate cu sistem de extragere a apei 

(hidrofoare), pânza freatică fiind situată la 

adâncimi destul de mici (8-9 m). Având în vedere 

gradul puternic de antropizare a zonei văii 

Bistriței, pânza freatică este poluată. 

 

Referitor la cantitățile de apă distribuite prin 

rețeaua existentă, în anul 2019 au fost distribuiți 

100 mii m3, din care 90 mii m3 (90%) au 

reprezentat consumul casnic.  

 

Conform Master Planului de Apă și Canalizare a 

Județului Neamț, pe teritoriul comunei Podoleni 

sunt prevăzute o serie de investiții în domeniul 

alimentării cu apă care, însă, nu s-au materializat 

până în prezent. Aceste investiții presupun 

extinderea conductelor de aducțiune DN 180 și 

160, pe o lungime de 2,9 km respectiv 1,1 km. În 

plus, mai este vizată și construcția a două stații 

de pompare și a două stații de clorinare, una la 

Podoleni și una la Negritești20. 

 

Până la implementarea investițiilor prevăzute în 

Master Planul județean cu privire la teritoriul 

comunei Podoleni, în urma procesului de 

consultare a populației s-a reiterat necesitatea 

identificării de către specialiști a surselor 

potențiale de apă potabilă de la nivel local, 

calcularea volumului total de apă disponibil și 

ulterior întocmirea unui proiect detaliat privind 

colectarea fiecărui izvor în bazine noi, care să fie 

conectate la o magistrală de aducțiune de-a 

lungul satului Podoleni, din care să se realizeze 

distribuția apei către populație.  

 

Pentru satul Negritești este prevăzută realizarea 

unui front de captare nou prin forarea unor 

puțuri în vederea asigurării necesarului de apă.  

 

 

 

 

 
20   Anexa 5.1 Master Plan Județean Apă-Canal 
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Lungimea rețelelor de alimentare cu apă, în comuna Podoleni 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evoluție 2014-2019 (%) 

Lungime rețea 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

Cantitatea de apă distribuită (mii m3), după destinație, în comuna Podoleni 

Destinație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evoluție 2014-2019 (%) 

Total 80 100 100 100 100 100 0,25 

uz casnic 70 90 90 90 90 90 28,6 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 

Sistemul de evacuare a apelor uzate 
 

La momentul elaborării acestei strategii, comuna 

Podoleni nu dispune de o rețea de canalizare a 

apelor uzate.  

 

Acest aspect contribuie la intensificarea 

fenomenului de poluare a apelor, mai ales a 

apelor subterane cu nitriți și nitrați.  

 

În lipsa unui sistem centralizat de canalizare, pe 

teritoriul comunei Podoleni se folosesc fosele 

septice, mare parte din ele fiind neconforme și 

cu un grad redus de vidanjare. 

 

Conform Master Planului de Apă și Canalizare a 

Județului Neamț, pe teritoriul comunei Podoleni 

sunt incluse o serie de investiții în domeniul 

apelor uzate. Aceste investiții presupun 

extinderea rețelei de canalizare PVC DN 250 pe o 

lungime de 25 km, precum și construcția a 5 stații 

de pompare a apelor uzate21. 

 

Pe teritoriul comunei Podoleni se află amplasată 

în partea de SE, pe malul drept al canalului, SEAU 

Podoleni (Stația de Epurare a Apelor Uzate) care 

deservește aglomerarea Săvinești-Roznov. Stația 

are o capacitate de tratare extinsă astfel încât să 

poată prelua și apa uzată din localitățile Podoleni 

și Zănești, pe măsură ce acestea vor fi incluse în 

investiții. 

 

În anul 2019, la această stație erau racordați 

5.663 locuitori, având o capacitate de uzinare a 

unui volum de 212.66 mc22  apă uzată. 

 

 

 

 
21 Idem 20 22 APM Neamț, Raport de Mediu anul 2019 



AUDITUL DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE A COMUNEI PODOLENI 

 

69 

Sistemul de distribuție a gazelor naturale 
 

Teritoriul comunei este traversat de magistrala 

de transport GN de înaltă presiune Buhuși – 

Săvinești – Bicaz Dn 16 ¾  (Dn 400 mm), 

amplasată în apropierea DN 15. Alimentarea cu 

GN a comunei Podoleni se face din Sistemul 

Național de către Compania DELGAZ GRID SA.  

Alimentarea cu GN a comunei Podoleni se face 

printr-un racord și o stație de reglare măsură, în 

satul Podoleni. Satul Negritești nu dispune de 

rețea de distribuție a GN. 

 

Infrastructura de distribuție GN de la nivelul 

comunei Podoleni, în anul 2019 avea o lungime 

de 9,8 km, în creștere cu  19,5% față de anul 

200023. Rețeaua de distribuție este de tip liniar 

ramificat. În anul 2021, conform informațiilor 

furnizate de către Primăria Podoleni, lungimea 

rețelei de distribuție a gazelor naturale era de 

13,4 km deservind un număr de 300 gospodării.  

 

În anul 2019, în comuna Podoleni au fost 

conumați 219 mii m3, din care 165 mii m3 au fost 

consumați de gospodării. 

 

Referitor la evoluția consumului, la nivelul 

comunei Podoleni se înregistrează o creștere cu 

90% a consumului total de GN, precum și o 

creștere cu 106% în cazul consumului casnic, față 

de anul 2014. 

 

Există un proiect de extindere a rețelei de GN 

care vizează extinderea cu 5,3 km, pe 

următoarele străzi: Str. Sfânta Treime, Bistriței, 

Șesului, Tineretului, Stadionului, Libertății, 

Emanoil Albu, Ion Creangă.  

 

Lungimea rețelelor de gaze naturale, în comuna Podoleni 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evoluție 2014-2019 (%) 

Lungime rețea GN 9,1 9,1 9,1 9,1 9,4 9,8 7,7 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 

Cantitatea de gaze naturale distribuită (mii m3), după destinație, în comuna Podoleni 

Destinație 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evoluție 2014-2019 (%) 

Total 115 135 149 176 198 219 90,4 

uz casnic 80 85 107 122 135 165 106 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 
23Institutul Național de Statistică – 2021;  
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Rețeaua de furnizare a energiei electrice și comunicații 
 

Alimentarea cu energie electrică a comunei 

Podoleni este realizată din Sistemul Energetic 

Național de către compania Delgaz Grid SA, din  

Stația de Transformare 110/20kV Buhuși (stație 

interconectată cu ST 110/20 kV Roznov) prin linii 

electrice de 20 kV montate pe stâlpi din beton.  

 

La nivelul comunei, alimentarea din linia 

electrică 20 kV în rețeaua de medie tensiune de 

0,4 kV se face prin 6 posturi de transformare 

dispuse astfel: 5 în Podoleni și 1 în Negritești. 

Lungimea rețelei aeriene este de 45 km. 

 

În ceea ce privește gradul de conectare a 

gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu 

energie electrică, sunt racordate aproape toate 

gospodăriile, cu excepția uneia.  

 

Conform datelor ultimului recensământ (RPL 

2011), procentul locuințelor racordate la rețeaua 

de distribuție a energie electrice era de 98,5%. 

 

În ceea ce privește sistemul de comunicații, 

comuna Podoleni este tranzitată de magistrala 

de fibră optică care asigură conexiuni de viteză 

sporită a internetului. 

 

Referitor la telefonia mobilă, conform aplicației24 

nivelul agregat al semnalului, atât la nivel de 

tehnologie 3G cât și 4G, la nivelul comunei, este 

unul ridicat pentru toți operatorii naționali.  

 

La nivelul comunei Podoleni a fost implementat 

proiectul „WIFI4EU – Promovarea conectivății la 

Internet în comunitățile locale” prin care se oferă 

internet gratuit cetățenilor. În schimb calitatea 

semnalului este nesatisfăcătoare. 

 

  

 
24 https://www.aisemnal.ro/home - accesat martie 2021, 

https://www.aisemnal.ro/home
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Siguranța publică 
 

În comuna Podoleni, conform datelor furnizate 

de IPJ Neamț, în anul 2021 siguranța și ordinea 

publică sunt asigurate de către 3 agenți de 

poliție. Comuna este deservită de un Post de 

Poliție.  

În ceea ce privește numărul total al infracțiunilor 

înregistrate în comuna Podoleni, în intervalul 

2016-2020 nu există variații semnificative, 

menținându-se la o valoare medie anuală de 62. 

 

În anul 2020, cele mai frecvente infracțiuni 

înregistrate în comuna Podoleni au fost 

reprezentate de cele judiciare (75,4%), urmate 

de infracțiuni de altă natură (21,7%) și de cele de 

natură economico-financiară (2,95%). 

 

Valorile coeficienților de criminalitate calculați 

de IPJ Neamț pentru intervalul 2014-2020, 

plasează comuna Podoleni într-o zonă cu 

criminalitate redusă, valoarea multianuală 

pentru intervalul 2014-2020 a coeficientului fiind 

de 13,4%.   

 

În intervalul 2016-2020, evoluția numărului de 

infracțiuni din comuna Podoleni se află în 

scădere, excepție făcând anul 2020 când s-a 

înregistrat o valoare de 12,4 infracțiuni/1.000 

locuitori, valoare mult sub media județului (21,5 

infracțiuni/1.000 locuitori). 

 

 

Numărul de infracțiuni, pe categorii, în comuna Podoleni, în perioada 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr total de infracțiuni, din care 65 57 60 60 69 

De natură economico-financiară 6 8 2 1 2 

De natură judiciară 47 42 52 43 52 

De altă natură 12 7 6 16 15 

Numărul total de infracțiuni / 1.000 locuitori 

Județul Neamț 22,3 22 21,6 22,6 21,5 

Comuna Podoleni 11,2 9,9 10,5 10,7 12,4 

Sursă date: IPJ Neamț 

 

Referitor la situația siguranței rutiere, conform 

datelor furnizate de IPJ Neamț, în intervalul 

anilor 2016-2020, la nivelul comunei Podoleni s-

au înregistrat 32 de accidente rutiere, din care 7 

grave și 20 ușoare, care s-au soldat cu 4 decese, 

4 răniri grave și 32 de persoane rănite ușor.  
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Exceptând anul 2017, există o tendință de 

scădere a gravității accidentelor grave, dovadă 

fiind anii 2019 și 2020, când practic nu s-au 

înregistrat pierderi de vieți omenești. Cu toate 

acestea, în intervalul analizat se observă o 

creștere a numărului de accidente ușoare și a 

persoanelor rănite ușor. 

 

Analiza indicatorilor de producere a accidentelor 

arată că valorile înregistrate în comuna Podoleni 

sunt , în general, sub media județeană, excepție 

făcând accidentele ușoare, care înregistrează o 

valoare de 1,1‰ față de media județeană de 

0,7‰. 

 

Numărul de accidente rutiere, înregistrate în comuna Podoleni, în perioada 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total accidente rutiere, din care 5 5 6 10 6 

Accidente grave 1 3 2 1 0 

Accidente ușoare 4 2 4 4 6 

Persoane decedate 2 1 1 0 0 

Persoane rănite grav 0 2 1 1 0 

Persoane rănite ușor 12 2 4 8 6 

Accidente la 1.000 locuitori 

Județul Neamț 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 

Comuna Podoleni 0,9 0,9 1,1 1,8 1,1 

Accidente grave la 1.000 locuitori 

Județul Neamț 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 

Comuna Podoleni 0,2 0,5 0,4 0,2 0,0 

Accidente ușoare la 1.000 locuitori 

Județul Neamț 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

Comuna Podoleni 0,7 0,3 0,7 0,7 1,1 

Decese la 1.000 locuitori 

Județul Neamț 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Comuna Podoleni 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 

Sursă date: IPJ Neamț 

 

Conform datelor Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț, în 

anul 2019, la nivelul comunei Podoleni, numărul 

de intervenții a fost de 26, în creștere față de 

perioada precedentă, cele mai numeroase 

intervenții au presupus alte intervenții decât cele 

de urgență. 
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Referitor la intervențiile medicale de urgență, se 

observă o creștere, de la an la an, a frecvenței 

intervențiilor, excepție făcând anul 2020, când 

criza sanitară a determinat o scădere a cererilor 

de acordare a asistenței cu 55,2% față de anul 

precedent.  

 

 

Intervenții ISU Neamț, în comuna Podoleni, în perioada 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total intervenții, din care: 17 10 13 9 26 

Stingeri incendii 6 4 2 1 3 

Arderi necontrolate 1 0 1 1 0 

Asistența persoanelor 1 0 0 1 1 

Alte situații de urgență 0 0 3 0 0 

Protecția mediului 0 0 0 1 0 

Alte intervenții 9 6 7 5 22 

Sursă date: ISU Neamț 

 

Intervenții SMURD ale ISU Neamț, în comuna Podoleni, în perioada 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Intervenții SMURD, din care 88 83 107 104 67 

Cazuri de asistență medicală de urgență și prim ajutor 81 80 106 99 67 

Cazuri de prim ajutor medical la accidente pe căile de transport 6 3 1 4 0 

Acțiuni de descarcerare și prim ajutor medical la accidente pe căile de 

transport 

1 0 0 1 0 

Sursă date: ISU Neamț 
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Serviciile de salubritate 
 

Conform Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor (SMID), comuna Podoleni este 

arondată Zonei 1 și face parte din ADI Econeamț, 

care organizează în numele UAT-urilor 

organizează licitațiile publice pentru 

desemnarea operatorului de salubrizare.  

Zona 1 din SMID este deservită de un operator 

provizoriu până la delegarea gestiunii către un 

operator desemnat. Primăria Podoleni a semnat 

un contract cu DDD Serv  SRL Buhuși pentru 

colectarea deșeurilor, care sunt transportate 

către Depozitul conform de la Girov. 

 

Conform SMID, managementul deșeurilor din 

comuna Podoleni se desfășoară astfel: 

• Deșeurile reciclabile sunt colectate prin 

puncte de colectare selectivă compuse din 

trei recipiente de 1,1 m3 pentru 

hârtie/carton, plastic/metal și sticlă; 

• Deșeurile menajere și cele asimilabile 

provenite de la gospodării se colectează în 

pubele de 120 litri iar pentru deșeurile 

biodegradabile au fost distribuite unități de 

compostare individuale de 280 litri.  

 

În ceea ce privește celelalte fluxuri de deșeuri, 

precum deșeurile voluminoase, deșeurile 

periculoase din deșeurile menajere precum și 

DEEE-urile (deșeuri electronice, electrice și 

electrocasnice), acestea vor fi colectate prin 

campanii organizate de primărie.  

 

În cazul gunoiului de grajd acesta se depozitează 

pe o platformă situată în localitatea Podoleni. 

 

 

 
Figură 8 Punct de colectare selectivă a deșeurilor – Podoleni Centru 
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Figură 9 Punct de colectare selectivă a deșeurilor – Str. Sfânta Treime 

 

 
Figură 10 Punct de colectare selectivă a deșeurilor – DN15 
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Transportul local 
 

Comuna Podoleni beneficiază de transport 

public rutier de călători județean, precum și 

transport feroviar de călători.  

 

Conform informațiilor din Programul de 

Transport Public Județean de persoane, prin 

curse regulate, în județul Neamț, comuna 

Podoleni este legată de reședința de județ prin 

două trasee de transport județean: 

• Traseul nr. 09 (Piatra-Neamț – 

Drumbrava Roșie – Săvinești – Roznov – 

Zănești – Podoleni) (26 km); 

• Traseul nr. 10 (Piatra-Neamț – 

Dumbrava Roșie – Săvinești – Roznov – 

Zănești – Podoleni – Negritești) (32 km). 

 

Cele două trasee sunt operate zilnic de 

MEGATRAVEL SRL, prin 12 curse zilnice (6 tur/6 

retur). Zilele de circulație variază, Traseul nr. 09 

de luni până vineri iar în cazul Traseului nr. 10 de 

luni până dumincă. Pe perioada sărbătorilor 

programul este modificat. 

 

Alte trasee care tranzitează comuna Podoleni 

(prin DN 15): 

• Traseul nr. 12 (Piatra-Neamț – 

Dumbrava Roșie – Săvinești – Roznov – 

Zănești – Podoleni – Costișa – Români) 

(50 km); 

 

Comuna Podoleni este traversată de calea ferată 

nr. 509 (Bacău – Piatra-Neamț – Bicaz) pe o 

lungime de 2,5 km fiind deservită de Stația CF 

Podoleni. La momentul redactării strategiei, linia 

este operată de către CFR Călători. Mersul 

trenurilor pentru perioada 2021-2022 arată că 

linia este circulată de 14 perechi zilnice de 

trenuri, asigurând legătura comunei spre 

destinații precum Piatra-Neamț, Bacău și Bicaz. 

 

Potrivit comunității locale, satul Negritești 

necesită o conectare mai bună în ceea ce 

privește numărul și frecvența curselor de 

transport public.  

 

La nivel local, circulația localnicilor se realizează 

cu autoturismele personale, dar și cu biciclete. 
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Figură 11 Gara Podoleni (Foto mai 2021) 

 
Figură 12 Stații de transport public în comuna Podoleni  

(Foto 1: Str. Alexandru Podoleanu, Foto 2: Str. Ștefan cel Mare, Foto 3 – Str. Spicului, Negritești) 
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ANALIZĂ SWOT – INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Proximitatea față de municipiile Piatra 

Neamț și Bacău oferă o serie de oportunități 

în ceea ce privește accesul la servicii 

medicale; culturale, sportive, educaționale 

etc; 

 Proximitatea față de aeroportul 

Internațional „George Enescu”, Bacău; 

 Existența unei rețele de drumuri naționale și 

județene modernizate care asigură o 

conectivitatea rutieră bună; 

 Existența unei rețele de drumuri în stare 

relativ bună, aflată în plin proces de 

modernizare și extindere; 

 Prezența pe teritoriul comunei a 

infrastructurii energetice și de comunicații; 

 Existența CF 509; 

 Existența unei rețele de tip WiFi gratuit la 

nivelul comunei; 

 Racordarea la rețeaua națională de gaze 

naturale; 

 Nivel ridicat al siguranței publice; 

 Prezența pe teritoriul comunei a SEAU 

Podoleni; 

 Proiect de extindere a rețelei de distribuției 

de GN; 

 

 

 

 Lipsa trotuarelor; 

 Procent redus al străzilor din intravilan cu 

îmbrăcăminte asfaltică definitivă; 

 Valori ridicate ale traficului rutier, precum și 

creșterea traficului greu pe DN15; 

 Insuficienta dezvoltare a rețelei de distribuție a 

gazelor naturale; 

 Lipsa rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare 

în sistem centralizat; 

 Rețea de alimentare cu apă disponibilă doar în 

centrul satului Podoleni, realizată din surse locale; 

 Infrastructură utilitară slab dezvoltată, 

 Grad de dotare al SVSU Podoleni inadecvat; 

 Intersecții cu DN 15 neamenajate în conformitate cu 

normativele tehnice; 

 Vârsta ridicată a parcului auto; 

 Insuficienta utilizare a transportului feroviar; 

 Sistemele de irigații sunt nefuncționale; 

 Insuficienta digitalizare a administrației publice; 

 Valori ridicate ale accidentelor rutiere; 

 Transport public precar la nivelul satului Negritești; 

 Lipsa unui sistem video de monitorizare la nivelul 

comunei; 

 Existența câinilor fără stăpân / necesitatea înființării 

unui centru pentru animalele fără stăpân;   

 Calitate redusă a semnalului rețelei WiFi publice; 

 Grad redus de implementare SMID pentru zona 1; 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Existența unor programe operaționale 

orientate spre dezvoltare rurală și operatori 

mari; 

 Creșterea ponderii deținute de către 

transportul feroviar; 

 Utilizarea celor mai bune tehnologii 

disponibile; 

 Apartenența la ADI-uri pentru creșterea 

competitivității; 

 Includerea în Master Planul Județean de 

Apă-Canal a investițiilor pentru introducerea 

rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în 

comuna Podoleni; 

 Creșterea racordării locuințelor la rețeaua de 

gaze prin eliminarea taxelor de racordare la 

rețeaua de distribuție a gazelor naturale; 

 Traseul viitorului drum expres  Bacău – Piatra 

Neamț; 

 Luarea în administrare a DN 15.  

 

 Lipsa investițiilor în infrastructura locală poate crea 

efecte negative asupra atractivității comunei; 

 Scăderea calității infrastructurii rutiere pe anumite 

sectoare; 

 Surse financiare insuficiente pentru dezvoltarea 

infrastructurii locale; 

 Pericolul neconformării la legislația națională și 

europeană privind gestiunea apei; 

 Creșterea traficului rutier pe DN 15 cu efecte 

negative asupra mobilității și calității aerului;  



NOVATIQ VISION 

80 

 

 



AUDITUL DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE A COMUNEI PODOLENI 

 

81 

 

Infrastructura școlară 
 

În anul 2011, în comuna Podoleni, aproximativ 

96,9% din populație absolvise un ciclu de 

învățământ. Rata analfabetismului era de 1,2%, 

peste valoarea ratei analfabetismului județean 

(1,1%) dar inferioară ratei analfabetismului 

național (1,4%)25. 

 

În comuna Podoleni, în anul școlar 2019-2020 

funcționau următoarele unități și structuri 

educaționale: 

 

Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu” – 
unitate de învățământ cu personalitate juridică 
(Cod SIIIR: 2761102141), la care erau arondate: 

• Grădinița cu program normal nr. 1; 

• Grădinița cu program normal nr. 2 

• Grădinița cu program normal nr. 3. 

 

Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”. 

În anul școlar 2019-2020, erau înmatriculați 319 

elevi, organizați pe două cicluri, un ciclu primar 

cu 4 clase în care studiază un număr de 170 elevi, 

respectiv un ciclu gimnazial cu 4 clase, în care 

studiază 140 elevi26. 

 
25 RPL, 2011 
26Raport privind starea și calitatea învățământului an 
școlar 2019-2020 (Școala Gimnazială „Alexandru 
Podoleanu”).  

Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu” 

dispune de un număr de  

• 21 săli de clasă, dotate cu calculatoare, 

videoproiectoare, camere web și care 

dispun de conexiune la internet; 

• 4 laboratoare (1 laborator de biologie, 1 

laborator de chimie, 1 laborator de 

fizică, 1 laborator de informatică); 

• 1 sală de sport și 2 terenuri de sport; 

• 1 bibliotecă (9.400 volume); 

• 1 atelier mecanic; 

• 1 grup sanitar. 

 

În plus, școala dispune de spații special 

amenajate pentru depozitarea hărților, 

depozitarea manualelor școlare, precum și 

spațiu pentru depozitare pentru produsele 

alimentare destinate elevilor. 

 

A fost identificată necesitatea construirii unei 

săli de sport, în curtea școlii. 

 

Școala dispune de încălzire centralizată fiind 

singura unitate dotată cu sistem de încălzire, 

restul fiind încălzite cu sobe. 
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Figură 13 Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu” (Foto: mai 2021) 

 

Școala a încheiat o serie de parteneriate cu 

fundații și instituții publice de la nivelul comunei, 

județului și la nivel național. 

 

Grădinița cu program normal nr. 1 se află 

localizată pe str. Alexandru Podoleanu nr. 19, în 

centrul satului. În cadrul grădiniței nr. 1 își 

desfășurau activitatea, în anul școlar 2019-2020, 

un număr de 51 preșcolari, organizați în 3 grupe, 

din care 1 grupă mică, 1 grupă mijlocie și 1 o 

 
27Idem 22 

grupă mare27. Încălzirea spațiului grădiniței se 

realizează cu sobe. 

 

Grădinița cu program normal nr. 2 se află 

localizată pe str. Bisericii nr. 20, în zona Șes. 

Clădirea a avut inițial destinație de școală pentru 

ciclul primar. În cadrul acestei grădinițe, în anul 

școlar 2019-2020 își desfășurau activitatea un 

număr de 28 preșcolari, organizați în 2 grupe de 

studiu, 1 grupă mică/mijlocie respectiv o grupă 

mare28. 

28 idem 22 
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Din punct de vedere al dotărilor, este singura 

grădiniță care beneficiază de apă potabilă din 

sursă proprie. Grădinița este dotată cu grup 

sanitar interior. Încălzirea se realizează cu 

ajutorul sobelor. 

 

Grădinița cu program normal nr. 3 se află 

localizată pe str. Sfânta Treime nr. 83, în zona 

Luncași. În anul școlar 2019-2020, în această 

unitate învățau în cadrul unei singure grupe, un 

număr de 12 preșcolari29. Clădirea dispune de 

două săli de clase și nu este racordată la rețeaua 

de apă. Dispune de grup sanitar exterior. 

Încălzirea se realizează cu ajutorul sobelor. 

 

Școala primară Negritești nu mai este 

funcțională începând cu anul școlar 2018-2019, 

pe fondul scăderii populației școlare, preșcolarii 

și școlarii rămași fiind transportați la grădinițele 

și școala gimnazială din Podoleni. Clădirea în care 

a funcționat școala este în conservare. Școala a 

fost modernizată prin PNDL (Programul Național 

de Dezvoltare Locală).  

 

La nivelul anului 2019, unitățile de învățământ 

din comuna Podoleni sunt dotate cu 25 săli de 

clasă, 1 laborator școlari, 1 sală de gimnastică, și 

25 calculatoare (PC). În ultimii ani, gradul de 

dotare al unităților de învățământ nu a 

înregistrat vreo schimbare, numărul dotărilor 

rămânând constant.  

 

 

 
Figură 14 Mijloace de transport utilizate pentru elevi 

 
29 idem 22 
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Figură 15 Terenul de sport al Școlii Gimnaziale „Alexandru Podoleanu” 

 

Accesibilitatea infrastructurii școlare în 

comuna Podoleni și județul Neamț, în anul 

2019 

Indicator 
Județul 

Neamț 

Comuna 

Podoleni 

Săli de clasă/elevi 28,7 16,5 

Laboratoare/elevi 315,2 413 

Săli de gimnastică/elevi 747,8 413 

PC/elevi 17,5 16,5 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 

Analiza accesibilității infrastructurii școlare din 

comuna Podoleni realizată prin raportarea 

numărului de elevi la elementele de 

infrastructură arată valori superioare mediei 

județene în cazul sălilor de clasă și a sălilor de 

gimnastică, dar și al accesibilității la PC-uri.  

 

 
 

 

16.5

413.0

413.0

16.5

28.8

315.2

747.8

17.5

Sali de clasa

Laboratoare

Sali de gimnastica

PC-uri

Gradul de dotare al sistemului de 
învățământ în comuna Podoleni și 

județul Neamț, 2019

Podoleni Judetul Neamț
Sursă date: INS

nr. elevi/unitate
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Figură 16 Infrastructura educațională existentă în comuna Podoleni 

 

Populația școlară 
 

În anul 2019, numărul școlarilor și preșcolarilor 

din comuna Podoleni este în scădere, cu 

aproximativ 9,4 % față de anul 201430, pe fondul 

scăderii natalității și creșterii ratei emigrației. 

 

În anul 2019, în comuna Podoleni, populația 

școlară era formată din 413 elevi și preșcolari, 

din care 22,8% (94 copii) în învățământul 

preșcolar, 43,3% (179 elevi) în învățământul 

 
30SCL103D-INS, 2021  statistici.insse.ro (accesat martie, 

2021). 

primar și 33,9% (140 elevi) în învățământul 

gimnazial.  

 

În perioada analizată, populația școlară a 

înregistrat o tendință de scădere, având o rată 

medie de -2%. La nivelul anului 2018 s-a 

înregistrat cea mai mare scădere față de anul 

precedent, de 4,9%.  

 

GRĂDINIȚA NR. 1 PODOLENI CENTRU GRĂDINIȚA NR. 2 PODOLENI ȘES 

GRĂDINIȚA NR. 3 PODOLENI LUNCAȘI ȘCOALA PRIMARĂ NEGRITEȘTI 
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Pe niveluri educaționale, cea mai însemnată 

scădere se observă în cazul învățământului 

preșcolar, unde în perioada 2014-2019 se 

înregistrează o scădere medie de 3,3%, urmată 

de ciclul gimnazial cu -2,8%. Cea mai mică 

variație a efectivelor de elevi se înregistrează în 

ciclul primar, unde scăderea medie este de doar 

0,1%. 

Elevii din comuna Podoleni înscriși în anul școlar 

2019-2020 erau împărțiți în 22 clase, cu 

aproximativ 18,6 elevi/clasă. 

 

 

În ciclul primar se înregistrau 91 preșcolari 

organizați în 6 grupe, în ciclul primar se 

înregistrau 170 elevi organizați în 9 clase în timp 

ce în ciclul gimnazial erau înmatriculați 140 elevi 

organizați în 7 clase. 

 

Distribuția indicatorului elevi/clasă, înregistrat în 

anul școlar 2019-2020, arată o valoare de 15,2 

preșcolari/clasă, în ciclul primar 18,8 elevi/clasă 

în timp ce în ciclul gimnazial se înregistrau 20 

elevi/clasă. Valorile înregistrate se situează sub 

limitele impuse de Legea Educației Naționale, 

care stabilește o limită de 10-20 preșcolari pe 

clasă și 12-30 elevi în ciclul primar și gimnazial. 

 

Numărul mediu de elevi, pe săli de clasă 

Tip 
Comuna 

Podoleni 

Legea 

Educației 

preșcolar 15,2 10-20 

primar 18,8 12-25 

gimnazial 20 12-30 

Sursă date: INS, Școala Podoleni, calcule NOVATIQ 

 

 

Evoluția populației școlare din comuna Podoleni, pe niveluri de educație, în perioada 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 456 451 441 449 427 413 

Învățământ preșcolar 112 109 115 114 102 94 

Învățământ primar 181 185 190 201 192 179 

Învățământ gimnazial 163 157 136 134 133 140 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 

Preșcolar
23%

Primar
43%

Gimnazial
34%

Distribuția populației școlare în 
comuna Podoleni, pe niveluri de 

educație, în 2019

Sursă date: INS
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Personalul didactic 
 

În anul școlar 2019-2020, în cadrul școlii activau 

6 educatoare, din care 4 cu statut titular, 1 

educatoare cu statut suplinitor, respectiv 1 

educatoare debutantă. 

 

În cadrul ciclului primar activau 9 învățători, din 

care 7 cu statut de titular, 2 cu statut suplinitor. 

În ciclul gimnazial personalul era format din 19 

profesori, din care 16 titulari și 3 suplinitori. 

 

Comparativ cu anul precedent (2018) personalul 

didactic din comuna Podoleni a scăzut cu 17%, 

cea mai mare scădere înregistrându-se în cazul 

cadrelor didactice din învățământul gimnazial.  
 

Evoluția personalului didactic din comuna Podoleni, pe niveluri de educație, în perioada 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 38 30 34 37 30 25 

Învățământ preșcolar 7 7 7 7 7 6 

Învățământ primar 10 10 9 12 9 9 

Învățământ gimnazial 21 13 18 18 14 10 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 

  

Preșcolar
24%

Primar
36%

Gimnazial
40%

Distribuția personalului didactic în 
comuna Podoleni, pe niveluri de 

educație, în 2019

Sursă date: INS
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Monumente cu valoare istorică și arhitecturală 
 

Conacul Krupenschi 

În satul Podoleni se află amplasat conacul 

Krupenski (Cod LMI NT-II-m-B-10641.02). 

Conacul este edificat în jurul anului 1700, istoria 

sa fiind legată de familia Prăjescu. Familia 

Prăjescu, prin Iancu Prăjescu este cel care 

înființează școala de fete și cea pentru băieți din 

comună. Conacul este naționalizat în 1949, unde 

a funcționat până în anul 1953 școala de 7 clase.  

 

În 1978 conacul este preluat de către primărie, 

care amenajează în cadrul încăperilor o serie de 

instituții locale, precum dispensar, casa de 

nașteri, cabinet stomatologic, dar și o bibliotecă. 

 

În anul 1997, primăria răscumpără conacul de la 

urmașii familiei Krupenschi. După anii 2000, 

primăria închiriază spațiu unor firme pentru 

perioade scurte de timp. Având în vedere că 

după anii 2000, conacul nu mai fost folosit, a 

intrat în degradare.  

 

În anul 2011, conacul este cuprins de un incendiu 

care avariază acoperișul, etajul și parterul. În 

prezent, conacul se află într-o stare avansată de 

degradare, necesitând lucrări de restaurare 

capitală. 

 

 
Figură 17 Imagini selective ale Conacului Krupenschi (Foto 
1,2 – imagini înainte de incendiu; Foto 3 – anul 2011) 
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Figură 18 – Conacul Krupenschi (Foto – mai 2021) 

 

Parcul dendrologic (Cod LMINT-II-m-B-

10641.02) datează de la sfârșitul sec XVIII-lea. 

Acesta se află în jurul conacului Krupenschi, însă, 

din ceea ce constituia altădată un punct de 

atracție a zonei, în prezent parcul mai conține 

puține specii de arbori.  

 

Mănăstirea Bociulești (Cod LMI: NT-I-s-B-10528) 

este un monument istoric de importanță locală, 

aflat pe malul drept al râului Bistrița, între 

vechea albie și canalul Bistriței. Monumentul 

este edificat în anul 1629, fiind ctitoria 

Logofătului Dumitrașcu Ștefan și având hramul 

„Cuvioasei Parascheva”.  
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Biserica a fost construită sub forma unei nave 

rectangulare, cu puternice influențe muntenești. 

În anul 1832, în urma unei viituri puternice pe 

râul Bistrița, biserica se prăbușește, rămânând în 

peisaj doar absida altarului, naosul precum și 

câteva rămășite din turnul clopotniței de pe 

latura sa sudică. 

Din elementele care au supraviețuit, două 

lespezi funerare și pisania sunt păstrate la 

biserica „Înălțarea Domnului” din Podoleni, 

catapeteasma se găsește la biserica veche din 

Frunzeni (Costișa), iar cinci icoane la Mănăstirea 

Agapia. 

 

 
Figură 19 Ruinele mănăstirii Bociulești (Foto 1 – extras din Monografia Comunei Podoleni; Foto 2,3,4 – mai 2021) 
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Biserica „Înălțarea Domnului” este localizată în 

centrul satului Podoleni și este construită în 

perioada anilor 1874-1886 cu ajutorul 

colonelului Eugen Alcaz, proprietarul Fabricii de 

Postav Buhuși și al moșiei Podoleni, și sub 

îndrumarea preotului Constantin Dimitriu 

(învățătorul satului). Sfințirea are loc în anul 

1925. 

 

Caracteristicile bisericii sunt date de stilul 

tradițional moldovenesc,  având o lungime 

exterioară de 37 m și o lățime de 12 m. Altarul 

este construit sub formă semicirculară, fiind 

delimitat de naos printr-un zid gros. Turnul 

clopotniței este paralelipipedic, având acoperișul 

în formă de bulb bizantin. 

 

În cadrul bisericii sunt păstrate de la fosta 

Biserică Bociulești, pisania din piatră din 1629, 

precum și două pietre de mormânt scrise în 

slavonă, care se presupun a fi ale logofătului 

Dumitrașcu Ștefan și al soției acestuia. 

 

Crucea memorială ridicată în amintirea eroilor 

comunei căzuți în războiul de independență 

(1877-1878) și în Primul Război Mondial (1916-

1918) este situată în centrul comunei, fiind 

dezvelită la 20 septembrie 1925 din inițiativa 

unui comitet de săteni. În fiecare an, de ziua 

eroilor, sunt organizate acțiuni de comemorare.  

 
Figură 20 Crucea memorială din centrul Comunei Podoleni 
(Foto – mai 2021) 

 

Căminul Cultural este o instituție publică de 

cultură, cu personalitate juridică, fără scop 

lucrativ și care funcționează sub autoritatea 

Consiliului Local al comunei Podoleni. Căminul 

cultural este situat în centrul satului Podoleni, în 

imediata vecinătate a Școlii Gimnaziale. Are ca 

destinație principală găzduirea spectacolelor și 

diferitelor manifestări culturale. 
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Figură 21 Căminul Cultural al Comunei Podoleni (Foto – mai 2021) 

 

Biblioteci 
 

Comuna Podoleni dispune de 2 biblioteci, 

potrivit INS. În anul 2019, la nivelul comunei 

Podoleni exista un volum de 18.527 cărți, 

broșuri, colecții de ziare și reviste cu minim 5 

pagini, materiale audiovizuale înscrise în 

registrul de inventar al bibliotecilor. 

 

În cursul anului 2019, din totalul fondului de 

carte existent, 34,7% reprezintă volume 

eliberate, ce au fost împrumutate cititorilor. În 

perioada 2014-2019, inventarul bibliografic a 

crescut cu 2,8% (508 volume), în anul 2019 fiind 

cu 0,8% mai multe decât în anul precedent. 

Numărul de cititori înregistrați în cadrul 

bibliotecilor este de 589 persoane la nivelul 

anului 2019, cu 11% (589 cititori) mai puțin față 

de anul 2014, dar mai mare cu 0,5% (589 cititori) 

comparativ cu anul 2018. 

 

Biblioteca comunală „Mihai Timofte” este 

înființată în anul 1955 funcționând de-a lungul 

timpului în diverse locații. În prezent, biblioteca 

funcționează în clădirea fostei băi comunale, 

pusă la dispoziție de către Primărie, fiind situată 

la etajul 1. 
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Figură 22 Biblioteca Comunală „Mihai Timofte”  

Biblioteca este organizată în două săli, totalizând 

un spațiu de aproximativ 60 m2, o sală fiind 

folosită ca depozit de carte și cealaltă fiind 

destinată publicului. 

 

Potrivit reprezentanților administrației publice 

locale, spațiul bibliotecii necesită ample lucrări 

de întreținere, spațiul fiind insuficient pentru 

desfășurarea activităților specifice.  

 

Calculatoarele donate de Fundația Bill și Melinda 

Gates nu mai funcționează, calculatoarele fiind 

utilizate de către elevii din comună. În același 

timp, a fost identificată nevoia unui soft de 

management a fondului de carte și a cititorilor. 

Numărul de volume eliberate a înregistrat o 

scădere semnificativă în această perioadă, în 

anul 2019 fiind eliberate cu 23,2% (6.426 

volume) mai puțin comparativ cu anul 2014. 

 

 

 

Situația bibliotecilor din comuna Podoleni, în perioada 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteci 2 2 2 2 2 2 

Volume existente 18.019 18.148 18.148 18.386 18.386 18.527 

Cititori activi 662 686 446 511 586 589 

Volume eliberate 8.369 8.109 6.324 5.880 6.632 6.426 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 
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Cultură, artă, spiritualitate 
 

Oda bucuriei - „Hristos a Înviat” 

Noi, românii avem propria noastră „Odă a 

Bucuriei”. Se numește, simplu: „Hristos a Înviat 

!”, iar compozitorul este nimeni altul decât 

Alexandru Podoleanu, ilustru cărturar și 

profesor, reputat compozitor de muzică laică și 

religioasă, născut la 26 (30) august 1846, în 

Podolenii Neamțului... Căci ce altceva decât o 

sublimă și inconfundabilă „Odă a Bucuriei” e 

troparul „Hristos a Înviat”?! O explozie de 

însuflețire, o escadrilă de ciocârlii sărutând Cerul, 

o incandescentă vână de cleștar țâșnind din 

izvorul fermecat al spiritului românesc, mustind 

de credință și smerenie, talaz izbăvitor al acestei 

mult-încercate „mări de amar” - neamul 

românesc, cântarea reprezintă o nestemată 

dragă tuturor sufletelor de român.  

 

An de an, această veritabilă „Odă a Bucuriei” 

este cântată din suflete deschise ca florile 

primăverii, de către toți românii, începând cu 

sfânta noapte a Învierii Mântuitorului și până la 

Înălțarea Domnului. Câte alte capodopere ale 

muzicii universale se bucură de o asemenea 

popularitate ?...31 

 

 

 
31 Alexandru Chelaru – scriitor, artist plastic, 
Podoleni, Neamț 

 
Figură 23 Extras din Revista „Florile Dalbe”, ediția nr. 2, 

mai 2000 
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Cultură și artă - Obiective 2027   

 

Reînființarea Corului Mixt al comunei, multiplu 

laureat al unor festivaluri și concursuri de gen, 

prezență apreciată în emisiuni de radio și 

televiziune. La circa un secol de la înființarea 

primului cor mixt din zonă din inițiativa, cu 

priceperea și dăruirea preotului de atunci, care 

era și învățător al satului Podoleni, Părintele 

Constantin Dimitriu, astăzi, cu un plus de 

preocupare din partea autorităților locale și, la 

inițiativa și  cu sprijinul efectiv al parohiilor din 

comună, sub coordonarea Părintelui Protopop 

Bogdan Frăsilă, recunoscut pentru inițiativele 

sale vizând perpetuarea tradițiilor locale și 

stimularea talentelor, comuna Podoleni poate 

reveni în elita mișcării corale din România și nu 

numai, iar Corul mixt ar redeveni o prezență 

așteptată și cu multe beneficii de ordin spiritual.  

 

Reînființarea Muzeului Satului. În anul 1978, 

prin osârdia unui colectiv coordonat de 

Alexandru Chelaru, din care au făcut parte: Av. 

Emanoil Albu, Prof. Mihai Timofte ș.a., s-a 

înființat un Muzeu al Satului, în clădirea fostului 

Conac Krupenschi, care conținea atât vestigii 

istorice (inclusiv fragmente ceramice din Cultura 

Cucuteni și din alte perioade istorice), 

documente originale, fotografii, unelte, arme de 

epocă, instrumente vechi, dar și obiecte de artă 

populară și artizanat, țesături, cusături, broderii, 

articole de îmbrăcăminte tradiționale, războaie 

de țesut etc., lăzi de zestre, colecții numismatice, 

filatelice, cărți vechi, hărți ș.a. Toate aceste 

vestigii au fost colectate printr-un efort susținut 

de documentare la Arhivele Statului, Biblioteca 

Județeană, alte instituții de interes, precum și 

prin bunăvoința concetățenilor vârstnici, care au 

oferit cu drag obiecte pentru muzeu. Din păcate, 

muzeul a fost devastat în perioada Revoluției și 

multe exponate de mare valoare s-au pierdut. 

Așadar, inițiativa de relansare a unui Muzeu de 

Istorie și Etnografie al comunei este de 

actualitate.  

 

Monografia Comunei Podoleni. Actuala 

Monografie a comunei a fost realizată în 1986, 

de un colectiv coordonat de Alexandru Chelaru, 

compus din : Emanoil Albu, Mihai Timofte, Vasile 

Macovei, Ion Rotariu, Vasile Radu și Constantin 

Scurtu. Noile transformări survenite  în viața 

așezării și a țării, impun necesitatea actualizării și 

îmbogățării cărții de căpătâi a comunei, 

Monografia, prin  antrenarea unor personalități 

competente și dedicate, de care comuna nu duce 

lipsă.  

 

Casă de Cultură. O comună cu o activitate 

cultural-artistică bogată, ar merita în viitorul 

apropiat o Casă de Cultură care să cuprindă 

suficiente spații pentru săli de spectacole, săli de 

expoziții, bibliotecă, săli de repetiții, muzeu, 

cinematograf, săli pentru jocuri distractive etc. 
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Muzeu Memorial „ALEXANDRU PODOLEANU” 

Întrucât căsuța în care Alexandru Podoleanu a 

văzut lumina zilei nu mai există, în semn de 

respect și cinstire a memoriei sale, s-a evidențiat 

oportunitatea de a identifica un spațiu împreună 

cu administrația publică locală și cu parohiile din 

comună (de exemplu în incinta Bisericii 

„Adormirea Maicii Domnului”, sau în incinta 

clădirii Școlii Șes), în care să se reconstituie 

ambianța din anii copilăriei compozitorului, dar 

în care să se regăsească, fie și în fotocopii, creații 

ale acestuia, corespondența sa și, poate, chiar 

unele dintre obiectele sale personale, care ar 

putea fi recuperate de la urmașii celor care i-au 

fost în preajmă în timpul vieții. 

 

 

 

Activitate culturală 
 

În această perioadă dificilă, marcată de 

probleme existențiale stringente, există tendința 

de a ignora, a uita ori a trata cu superficialitate 

tradițiile, meșteșugurile, cultura, arta, valorile 

specifice ale comunității. Cu toate acestea, există 

unele inițiative de anvergură la nivel local și 

zonal, coordonate de către personalități ale 

comunității, dintre care se remarcă Părintele 

Protopop Bogdan Frăsilă și Învățătorul Marcel 

Ilie Chelaru, oameni care își dedică, 

necondiționat, cu generozitate, timpul și 

pasiunea pregătirii cu meticulozitate a 

evenimentelor cultural-artistice, fie că este 

vorba de manifestări tradiționale de Crăciun și 

Anul Nou (parade ale datinilor și portului 

popular, colinde, urături etc.), de festivități de 

cinstire a Eroilor, dar și de manifestările pe cale 

de a deveni tradiționale: Sărbătoarea Comunei, 

Sărbătoarea Recoltei ș.a.  

Activitatea culturală include activități precum: 

• Cursuri pentru copii de dans popular; 

• Manifestări ale ansamblului folcloric 

comunal pe 8 Martie și în luna 

Decembrie; 

• Concurs Prietenii Pompierilor; 

 

Ziua Comunei Podoleni – se desfășoară anual în 

luna august, fiind un bun prilej de socializare 

pentru locuitorii comunei. În ultimii ani, 

evenimentul s-a desfășurat în incinta stadionului 

Podoleni, fiind marcat prin diferite momente 

artistice, spectacole de dansuri și cântece 

populare, interpretate de artiști locali, dar și 

artiști de cunoscuți la nivel național.  
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Figură 24 Ziua Comunei Podoleni (imagini selective) – Sursa: vestea.net 

 

Ziua Recoltei. Prima ediție a fost organizată în 

anul 2014, pe 5 octombrie. Evenimentul este 

dedicat în special agricultorilor și crescătorilor de 

animale din localitate și presupune mai multe 

activități, de la expoziții cu produse agricole, 

rodul muncii de peste ani a gospodarilor din 

localitate, la diverse manifestări artistice, oferite 

de către grupuri de artiști locali sau cu 

notorietate. La eveniment iau parte atât 

oficialități locale și județene, cât și agricultori 

locali, care sunt felicitați pentru recoltele 

obținute în cursul anului.  

 

 
Figură 25 Ziua Recoltei – comuna Podoleni (Sursa: agrointel.ro) 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou 

Sărbătorile de iarnă ocupă un loc aparte în 

inimile localnicilor, cu tot felul de tradiții 

populare, obiceiuri, datini, care aduc bucurie în 

casele oamenilor.  

 

De la sărbătoarea Crăciunului până la Anul Nou 

au loc o serie de manifestări la care participă 

toată colectivitatea, impresionând prin 

costumaţiile originale, muzică tradiţională, 

comuna Podoleni fiind bine cunoscută datorită 

acestor obiceiuri. Cea mai așteptată sărbătoare 

de iarnă este cea marcată de „urăturile de Anul 

Nou”, făcute prin intermediul mai multor 

ritualuri populare: Plugușorul, jocurile cu măști: 

Capra, Ursul, Călușarii etc.  

 

 
Figură 26 Obiceiuri și tradiții de iarnă în Comuna Podoleni 

 

De asemenea, se dorește ca manifestarea de 

înaltă ținută și tradiție desfășurată la nivel local, 

„Zilele ALEXANDRU PODOLEANU” să reintre în 

programul anual al manifestărilor culturale din 

comuna Podoleni, pentru a cinsti așa cum se 

cuvine memoria ilustrului înaintaș, atât cu forțe 

locale, cât și cu participarea unor personalități 

marcante, a unor formații și soliști de prestigiu la 

nivel național.  
Figură 27 „Zilele ALEXANDRU PODOLEANU” – ediția a II-a 

(mai 1997) 
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Viața spirituală 
 

Comuna Podoleni se remarcă prin existența a 

patru lăcașuri de cult, după cum urmează: 

 

PAROHIA PODOLENI I, Biserica cu hramul 

„Înălțarea Domnului” situată în centrul satului 

Podoleni. A fost construită între anii 1874 și 

1886, sub îndrumarea preotului paroh 

Constantin Dimitriu (învățător al satului), și cu 

ajutorul colonelului Eugen Alcaz, proprietarul 

Fabricii de Postav Buhuși și al moșiei Podoleni. 

Este sfințită în anul 1925 de către P.S. Episcop 

Teofil Herineanu. 

 

Stilul arhitectonic este tradițional moldovenesc. 

Biserica are formă de corabie, având o lungime 

exterioară de 37 metri și o lățime de 12 metri.  

 

Pictura interioară a fost executată în frescă în 

perioada 1950-1952, de către pictorii Gheorghe 

Vasilescu, Gheorghe Jora, Gheorghe Zidaru și C. 

Dipsa, din București. Catapeteasma este lucrată 

din lemn, prezintă ornamente sculptate și este 

pictată în ulei în stil bizantin. Ușile împărătești 

sunt sculptate în lemn de factură bizantină, 

imitând filigranul. În biserică se păstrează o 

pisanie de piatră datând din anul 1629, precum 

și două pietre de mormânt, scrise în slavonă. 

Acestea provin de la fosta biserică Bociuleşti, 

aflată azi în ruine. 

 

În perioada 1974-1977 s-au realizat lucrări de 

înfrumusețare a bisericii. Pe frontispiciul 

pridvorului este pictată icoana praznicului 

„Înălțării Domnului”, în lateralele ei aflându-se 

icoanele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. 

Exteriorul bisericii este tencuit în praf de piatră 

albă, partea de sus a zidurilor exterioare fiind 

pictată. În anul 2010, catapeteasma a fost 

restaurată și îmbrăcată în foiță de aur de o 

echipă de restauratori condusă de pictorul 

bisericesc Armand Kukta din Iaşi. 

 

PAROHIA PODOLENI II – Șes, Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului”. A fost construită, 

în principal, pentru credincioșii ortodocși din 

partea de șes a satului Podoleni. Construcția a 

început în anii 1992-1994 și a fost sfințită pe 24 

septembrie 2006, de I.P.S. Daniel, Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei. 

 

Primul paroh al parohiei a fost preotul Ştefan 

Veleşcu, începând cu data 1 iulie 1994 până la 

data de 1 octombrie 2004. 

 

În această parohie, se desfășoară activități 

catehetice, sportive și recreative pentru tineri și 

copii. În acest sens, s-au înființat cercuri de 

literatură, pictură pe sticlă, concursuri de 

creativitate etc. De asemenea, în cadrul parohiei 

a fost înființat și un after-school, facilitând astfel 
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părinților posibilitatea de a desfășura activități 

productive.   

 

Din anul 2004, funcționează și un cor al copiilor. 

Doi ani mai târziu (2006), odată cu sfințirea 

bisericii, primește denumirea de Corul „Floarea”, 

din partea P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române. 

 

PAROHIA NEGRITEȘTI, Biserica din Negritești, 

având hramul „Sfântul Dumitru” 

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic 

Dimitrie” se află în centrul satului Negritești. Este 

ctitorită de locuitorii satului între 26 iunie 1991 

și 6 octombrie 1994. Este sfințită la data de 24 

septembrie 1995.  

 

Parohia Negritești numără aproximativ 300 de 

credincioși. Majoritatea credincioșilor sunt 

persoane vârstnice, întrucât cei mai mulți dintre 

tineri sunt plecați la muncă în străinătate. 

Parohia Negritești se întreține de pe urma unei 

suprafețe de 3 ha de teren arabil, arendată de o 

asociație agricolă din Podoleni. 

 

Biserica se învecinează cu Școala primară și 

Grădinița. În curtea bisericii se află și o casă 

praznicală, zidită din cărămidă, lucrare începută 

în aprilie 2011. În cadrul acesteia, la mansardă 

funcționează biblioteca, arhiva parohiei și o 

cameră de protocol. Este folosită pentru 

activitățile de ordin social-filantropic, dar și 

pentru cele de ordin cultural-pastoral. 

Până în anul 1995 (când devine parohie de sine 

stătătoare), biserica din Negritești aparținea de 

parohia Podoleni. Începând din anul 2007 

biserica au fost efectuate o serie de lucrări de 

modernizare, inclusiv dotarea cu centrală 

termică pe lemne, stație de sonorizare etc., 

aceste investiții fiind posibile, în mare parte, cu 

ajutorul credincioșilor din sat.   

 

PAROHIA LUNCAȘI, Biserica „Sfânta Treime” din 

Luncași, Protopopiatul Roznov, s-a înființat în 

data de 1 septembrie 1999, locul fiind sfințit din 

31 octombrie 1998. La 6 decembrie 1999 este 

sfințit Paraclisul „Sfântului Nicolae”, locul în care 

s-au ținut slujbele până la deschiderea noii 

biserici.  

 

În anul 2000 s-au efectuat lucrările de 

construcție ale casei sociale cu hramul Sfântul 

Nicolae. Aceasta are o suprafață de 110 mp și 

este compartimentată în două părți În prezent 

lucrările au ajuns la fațade și dotări interioare. 

 

În anul 2009 s-a achiziționat un teren intravilan 

care deservește în prezent ca cimitir parohial. 

Este împrejmuit cu gard și se află în apropiere de 

biserică.  

 

În anul 2010 s-a zidit clopotnița bisericii având 

două nivele și trei clopote, iar în anul 2011 s-au 

realizat aleile interioare și 200 metri de gard din 

beton cu plasă profilată delimitând spațiul curții 

bisericii. 
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Figură 28 Lăcașuri de cult din comuna Podoleni 

BISERICA „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” 

PODOLENI - CENTRU 

BISERICA „ADORMIREA MAICII 

DOMNULUI” PODOLENI ȘES 

BISERICA „SFÂNTA TREIME” LUNCAȘI BISERICA „SFÂNTUL DUMITRU” NEGRITEȘTI 
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Personalități ale comunității 
 

Dintre personalitățile marcante ale comunei se 

remarcă ALEXANDRU PODOLEANU; George 

Aaron; Alexandru Chelaru; Dorin Ploscaru; Mihai 

Timofte; Stefan Velescu; Gheorghe Pintilie; Ion 

Timaru; Nicolae Avram; Gina-Maria Pilipovici ș.a. 

 

ALEXANDRU PODOLEANU  

Salturile din istoria culturii unui popor sunt 

pregătite din timp de generații de predecesori, 

cei mai mulți intrați apoi în anonimat. 

ALEXANDRU PODOLEANU (26 / 30 august 1846 - 

sept. 1907), figură ilustră a muzicii românești, din 

păcate, insuficient cunoscut, apreciat și pus în 

valoare...  

 

 
 

Cine mai știe astăzi că troparul „Hristos a Înviat!”, 

cântarea „Mulți ani trăiască!”, colindul „Bună 

dimineața la Moș Ajun”, cântările de la botez ( 

„În Iordan botezându-Te, Tu, Doamne ș.c.l.), 

cântările de la cununie („Doamne, Dumnezeul 

nostru, cu mărire și cu cinste încununează-i pre 

dânșii!”, „Paharul Mântuirii”, „Isaiia dănțuiește”, 

„Mulți ani trăiască!”), „Crucii Tale ne închinîm, 

Hristoase”, „Liturghia în sol major”, „ Troparele 

la Sfintele Sărbători Împărătești”, „Axioanele 

Împărătești”, „Răspunsurile Mari” și multe , 

multe altele, devenite nestemate de suflet ale 

creștinilor români (nu doar ale ortodocșilor), 

sunt creații ale ilustrului nostru înaintaș, 

Alexandru Podoleanu? 

 

Toate momentele esențiale ale vieții omului sunt 

marcate prin creații muzicale de mare 

profunzime, pe care i le datorăm. Opera sa 

cuprinde și multe piese corale cu caracter 

religios, patriotic, colinde etc. Chiar dacă a trăit 

și a creat în furnicarul Capitalei, Alexandru 

Podoleanu s-a nevoit ca un ascet. Pasiunea vieții 

sale a fost muzica. A fost unul dintre 

colaboratorii apropiați ai ministrului Spiru Haret, 

în revoluționarea învățământului românesc.  

 

S-a născut la 26 (30) august 1846, în cătunul Șes, 

comuna Podoleni, Neamț, fiul Irinei Andronache 

Podoleanu. Când nici nu împlinise un an, a rămas 
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orfan. Crescut în greutăți și nevoi, dar fiind dotat 

intelectual cu calități de excepție, a înțeles că 

singura șansă pentru a putea răzbi în viață era 

știința de carte. Sprijinit de rude și de niște 

dascăli generoși, a parcurs cu brio cursurile 

școlare.  

 

A urmat apoi cursurile Seminarului Teologic de la 

Mănăstirea Neamț. Profesorul Ion Cartu, care îl 

avusese elev și la Seminar, l-a propus și l-a 

susținut să urmeze cursurile Conservatorului de 

Muzică din București, pe care le absolvă în 1868. 

În 1869, în urma unui examen, obținea postul de 

profesor la Liceul „Sfântul Sava”, unde va profesa 

peste trei decenii. Concomitent, aproape patru 

decenii a dirijat Corul Bisericii Domnița Bălașa, cu 

care, multe dintre lucrările sale corale au primit 

botezul consacrării.  

 

Vocația de a pune în valoare elementele de 

armonizare a muzicii psaltice s-a materializat în 

compoziții ca: „Pe a binelui cărare”, „Latina gintă 

ne e regină”, „Un vis” ș.a., dar și-a găsit o fericită 

împlinire în creația muzicală de factură 

religioasă. Este suficient să amintim că nu există 

serviciu religios ocazionat de praznicele de peste 

an în care să nu întâlnim armonii inconfundabile 

ale lui Alexandru Podoleanu. „ Nici o disciplină 

școlară nu are o mai puternică legătură cu viața 

decât muzica” - pleda pedagogul Al. Podoleanu 

 
32 Alexandru Chelaru – scriitor, artist plastic, 
Podoleni, Neamț 

în expunerea de motive a noului proiect de 

programă. A trecut la cele veșnice în septembrie 

1907, singur, printre manuscrisele sale...32  

[Alexandru Podoleanu este cetățean de onoare 

post-mortem al comunei Podoleni] 

 

George Aaron - Născut la 27 dec. 1952, în 

localitatea Podoleni, Neamț. Expoziții în țară: 

Bacău (1969, 1970, 1976); Slănic Moldova 

(1975); Focșani (1977) ; Iași (1977) ; București 

(Galeriile Amfiteatru, 1979), Sala Confluențe, 

1982), Sala Schiller, 1983). Participări la expoziții 

de grup: Anuala Filialei UAP Bacău, 1970), 

Anualele Convențiilor SF , 1980 , 1989, Anuala 

profesorilor de desen, Bacău, 1982 , Atelier 35 , 

Timișoara, 1987.  

 

Expoziții în străinătate: „Eurocon 82, 

Munchengladbach,  „Eurocon 84 Brighton , 

Galeria HartmannStrasse din Ludwigshafen, 

1991, Salonul de toamnă al Grupului Artiștilor 

din Heidelberg, 1992, „AtelierFest 92 Einladung” 

etc. Lucrări ale lui G. Aaron pot fi întâlnite în 

multe colecții de artă din Europa. A trecut la cele 

veșnice la 19 septembrie 1994.  

 

„Lucrările mele sunt un avertisment adresat 

sfârșitului de mileniu” - spunea George Aaron 

într-un interviu.  

[Este Cetățean de onoare al comunei natale] 
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Alexandru Chelaru - scriitor , artist plastic  

Născut la 12 august 1951, în Podoleni, Neamț. 

Încă din timpul școlii primare a colaborat la 

emisiuni de radio și televiziune, a fost prezent, cu 

poezii și articole diverse, în publicații locale și 

centrale. A obținut unele premii literare. Autorul 

a trei volume de poezie tipărite („Primara 

Iubire”, „Avatar” și „Teiul de Aur” ) și a încă două, 

în pregătire... Are în pregătire un roman, intitulat 

„Filocalia, mon amour”, 2 volume ; Pregătește o 

expoziție jubiliară de pictură, „Floarea Pasiunii”, 

la Piatra-Neamț și Iași. A fost fondatorul și 

președintele Cenaclului literar-artistic „Muguri” 

din comună (27 febr. 1974). A fost directorul 

Căminului cultural din comună (1980 - 1988); Co-

fondator (împreună cu regretatul prof. Mihai 

Timofte) și Președinte Executiv al Fundației 

Culturale „ALEXANDRU PODOLEANU”; Inițiatorul 

și redactorul șef al celor două reviste de cultură 

(„Făclia” și „Florile dalbe”) ale Cenaclului 

„Muguri” și Fundației „Alexandru Podoleanu”.  

 

Organizator și participant la expozițiile de 

pictură, sculptură, grafică ale Cenaclului 

„Muguri”. Expoziții în țară : (de grup) la Podoleni, 

Piatra-Neamț, Bacău, Iași. Expoziții peste hotare: 

(personale) la Guildford House Gallery , nov. 

2011 ; Guildford Library , aug. 2012 , Guildford 

Institute, sept. - oct. 2012 ; (expoziții de grup) : 

„Otters Pool Studio”, martie 2014 și Blue Art 

Gallery Surrey, oct. 2016. 

[Este Cetățean de onoare al comunei natale] 

 

Dorin Ploscaru - preot, poet 

S-a născut la 21 iulie 1959, în comuna Podoleni, 

județul Neamț. Absolvent al Facultății de 

Teologie Ortodoxă Iași. Autor al volumelor de 

poezie : „Să mori primăvara”, 1995; „Sâmbăta lui 

Lazăr”, 1997; „Flașneta”, 2000; „Peștele pe 

uscat” , 2000; „Peștele albastru”, 2005; „Aurora 

Dreams” , 2011; „Nordul Extatic”, 2011; „Artă și 

Rafinament. Florăria romantică”, 2012; 

„Cincizeci de ierni pe Muntele Fuji”, 2017.  

 

Premii: Premiul I la Cărțile anului - autori 

maramureșeni, Baia Mare, 1998;  Premiul pentru 

Poezie la Festivalul Internațional de Poezie 

„Serile de Poezie Nichita Stănescu”. A fost 

inspector de specialitate și consilier la 

Inspectoratul pentru Cultură Neamț.  

 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România.  

[Este Cetățean de onoare al comunei sale natale]  

 

Mihai Timofte – profesor 

S-a născut la 17 iulie 1937, în comuna Podoleni, 

județul Neamț. A absolvit cursurile Facultății de 

Filologie. În perioada 1983 - 1999 a îndeplinit 

funcția de Director coordonator al Scolii 

„Alexandru Podoleanu” (grădinițe, școli cu 

clasele I-X). A îndeplinit și funcția de director al 

Căminului cultural din comună, înregistrând 

realizări deosebite în activitatea artistică: 

diplome, prezențe live în emisiuni de radio și 

televiziune. Dintre activitățile cultural-artistice 

de succes coordonate, amintim: Corul mixt 
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(multiplu laureat al concursurilor și festivalurilor 

de gen), formațiile de teatru, având în repertoriu 

piese extrem de pretențioase, precum: „O 

noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, „Omul care 

a văzut moartea”, de Victor Eftimiu, „Răfuiala”, 

de Ștefan Berciu , schițe de Caragiale ș.a., 

formațiile de dansuri populare, tarafuri, formații 

de muzică ușoară, soliști, recitatori.  

 

A fost co-fondator și Președinte de onoare al 

Fundației Culturale „Alexandru Podoleanu”. A 

încetat din viaţă la 29 mai 2010. 

[Este Cetățean de onoare al comunei sale natale] 

 

Ștefan Velescu , (9 apr. 1921 - 21 sept. 2011), 

preot, ctitor de lăcașuri sfinte, modelator de 

conștiințe  

S-a născut la 9 aprilie 1921, în satul Poieni, 

comuna Roșiori, județul Bacău. A studiat la 

Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” din Roman.  

În 1944 a început Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Chișinău. A fost mobilizat pe 

Frontul din Ardeal. Pentru acțiunile sale 

curajoase în luptele pentru eliberarea 

Transilvaniei, în numele M.S. Regele Mihai, a fost 

decorat cu Medalia „Bărbăție și Credință”, clasa 

a 3-a, pentru ofițeri. După 1947 își finalizează 

studiile teologice la Suceava. În 1952 a fost 

arestat de către regimul stalinist din România 

pentru propagandă religioasă și instigare la 

misticism. După întoarcerea din închisoare, în 

1956 a fost numit preot în Parohia Podoleni, 

Neamț, unde a slujit exemplar până în ultimul an 

din viață ; a fost nu doar respectat, ci chiar iubit 

de oamenii din parohie și din întreaga 

comunitate. A dus o viață modestă, uneori chiar 

austeră. Timpul, energia, priceperea și resursele 

financiare și le-a dedicat preponderent 

construirii și reparării lăcașurilor de cult și 

ajutorării familiilor și persoanelor nevoiașe ; a 

ctitorit Biserica din satul Șes, începând cu 

documentațiile, proiectele, avizele,  donații 

multiple, aprovizionarea cu materiale,  

mobilizarea forței de muncă, organizarea și 

coordonarea lucrărilor etc. Biserica are inclusiv 

casă parohială, săli de mese, cimitir nou. A 

sprijinit prin donații multiple și prin asigurarea cu 

forță de muncă calificată, construirea Bisericii 

din satul Negritești, comuna Podoleni, Neamț. A 

trecut la cele veșnice la 21 septembrie 2011. 

[A fost Cetățean de Onoare al comunei]  

 

Gheorghe Pintilie (n. 23 sept. 1957) , pictor  

S-a născut la 23 septembrie 1957, în comuna 

Podoleni, Neamț. Deși avea în sânge chemarea 

către artă, a studiat la Facultatea de Zootehnie. 

A fost unul din membrii marcanți ai Cenaclului 

literar-artistic „Muguri” din comuna natală. În 

cele din urmă, s-a reorientat profesional, și-a 

definitivat studiile în domeniul artei, devenind o 

prezență așteptată și apreciată pe simezele 

nemțene și de peste hotare și obținând 

numeroase premii. Acum trăiește și creează în 

municipiul Roman, Neamț.  

[Este Cetățean de Onoare al comunei natale] 

 



NOVATIQ VISION 

106 

Ion Timaru - s-a născut la 17 februarie 1946 în 

satul Negriteşti, comuna Podoleni, judeţul 

Neamţ.  

 

A urmat cursurile Şcolii militare Superioare de 

ofiţeri activ de artilerie antiaeriană şi 

radiolocaţie „Leontin Sălăjan” din Braşov, pe 

care a absolvit-o cu gradul de locotenent. Printre 

realizările sale se numără: publicarea în anul 

2006, la Editura Babel din Bacău, primul său 

volum de versuri şi proză „Vîrtejul amintirilor”, 

iar în anul 2008 publicarea romanului „Tunetul 

Zdrenţuit”, Editura Junimea Iaşi. Acum trăiește și 

creează în Mun. Bacău.  

 

Gina-Maria Pilipovic ( n. 5 aug. 1983)  

S-a născut la 5 august 1983, în comuna Podoleni, 

județul Neamț. A studiat Visual Art la 

Universitatea Națională de Arte București. 

Abordează cu predilecție arta sacră. Este 

căsătorită și trăiește în Novi Sad, Serbia. 

 

 

Localități înfrățite 
 

• Comuna Palanca, Raionul Ștefan Vodă, 

Republica Moldova (31 ianuarie 2017); 
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ANALIZĂ SWOT – EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Rețeaua educațională din comuna Podoleni 

este formată din 4 unități, 1 cu personalitate 

juridică (Școala „Alexandru Podoleanu) și 3 

unități arondate, 3 grădinițe). 

 Școala „Alexandru Podoleanu” dispune de un 

sistem de încălzire centralizat; 

 Existența unor parteneriate între Școală și 

diverse asociații, fundații, instituții publice și 

agenți economici; 

  Grad ridicat de promovabilitate în cadrul 

examenelor naționale; 

 Preocupare din partea cadrelor didactice în 

vederea asigurării unui standard ridicat 

educațional; 

 Existența unui after-school înființat în cadrul 

Parohiei II - Șes; 

 Implicarea cadrelor didactice în activități 

extrașcolare; 

 Existența unei biblioteci școlare cu un 

inventar de carte de peste 9.200 volume; 

 Existența Asociației „Știința” care 

promovează diferite activități sportive în 

rândul școlarilor; 

 Existența stadionului și a unei echipe de 

fotbal înscrisă în campionatul județean de 

fotbal; 

 Existența unei Biblioteci Comunale, care se 

implică, în parteneriat cu școala și grădinița 

în organizarea diferitelor activități comunale 

la nivelul comunei; 

 Activități culturale diversificate; 

 

 Resurse financiare limitate pentru realizarea unor 

lucrări ample pentru reabilitarea și consolidare; 

 Transportul preșcolarilor și elevilor din Negritești în 

Podoleni; 

 Scăderea populației preșcolare și școlare; 

 Insuficienta dotare a unităților de învățământ; 

 Insuficienta dotare a bibliotecii și deteriorarea 

fondului de carte; 

 Necesitatea înființării de creșe/ centre after-school 

/ grădiniță cu program prelungit;  

 Deteriorarea spațiului bibliotecii; 

 Cultură civică redusă; 

 Unitățile educaționale nu sunt racordate la rețeaua 

de apă potabilă (excepție făcând Școala Generală 

„Alexandru Podoleanu” și Grădinița nr. 2); 

 Lipsa unui cabinet medical școlar; 

 Lipsa sistemelor de încălzire centralizată în cadrul 

grădinițelor; 

 Posibilități limitate de petrecere a timpului liber; 

 Conacul Krupenschi necesită ample lucrări de 

renovare; 
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 Organizarea evenimentelor locale, precum 

Ziua Comunei, Ziua Recoltei, Tradiții și 

Obiceiuri tradiționale de Crăciun și de Anul 

Nou; 

 Bisericile dețin biblioteci parohiale; 

 Existența unei identități culturale locale bine 

definită; 
   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Programe operaționale disponibile în 

vederea sprijinirii dezvoltării infrastructurii 

educaționale; 

 Dezvoltarea mijloacelor educaționale 

moderne; 

 Creșterea alfabetizării digitale; 

 Programe de finanțare pentru punerea în 

valoare a obiectivelor culturale; 

 

 

 Scăderea populației școlare; 

 Lipsa interesului cadrelor didactice; 

 Dezinteresul elevilor din mediul rural; 

 Abandonul școlar și frecvența redusă datorate 

mediului familial; 

 Limitarea accesului la studii datorită lipsei 

mijloacelor financiare; 

 Lipsa unei baze materiale moderne și adaptate 

noilor tendințe educaționale; 

 Desființarea unităților școlare pe fondul scăderii 

numărului de copii; 

 Distrugerea și deteriorarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural istoric;  

 Pierderea identității și tradițiilor locale; 
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Infrastructura sanitară 
 

La nivelul comunei Podoleni, în anul 201933, 

sistemul de sănătate era format din:  

• 2 cabinete medicale de familie; 

• 2 cabinete stomatologice; 

• 2 farmacii. 

În satul Negritești există un Punct Sanitar cu o 

capacitate de 1 cabinet medical și o sală de 

tratament, care în prezent este concesionat. 

 

În anul 2019, la nivelul comunei Podoleni, la 

fiecare 1.000 locuitori le revin 0,4 cabinete 

medicale de familie, valoare similară cu media 

înregistrată la nivelul mediului rural al județului 

Neamț. Acest indicator arată nivelul ridicat de 

suprasolicitare a cabinetelor medicale atât la 

nivel local cât și județean. Față de anul 2014 

valoarea acestui indicator, la nivel local, a scăzut 

cu 30%. 

 

În cazul cabinetelor stomatologice, situația 

înregistrată la nivelul comunei Podoleni este 

similară cabinetelor de medicină de familie, 

respectiv 0,4 cabinete stomatologice la 1000 

locuitori, valoare ușor mai ridicată față de cea 

înregistrată la nivelul mediului rural din județul 

Neamț (0,3 la 1.000 locuitori). Referitor la 

farmacii, valoarea indicatorului este similară atât 

la nivel local cât și județean. Astfel, la 1.000 

locuitori le revin 0,2 farmacii.  

 

 

 

Numărul unităților sanitare ce revin la 1.000 locuitori în comuna Podoleni și județul Neamț 

 Județul Neamț (rural) Comuna Podoleni 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Cabinete medicale 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 

Cabinete stomatologice 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 

Farmacii 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 
33 SAN101B – statistici.insse.ro (accesat martie 2021) 

0.36

0.36
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Cabinete medicale

Cabinete stomatologice
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Numărul de unități sanitare 
raportate la 1.000 locuitori din 

comuna Podoleni și mediul rural al 
jud. Neamț, în anul 2019

Podoleni Jud. NT - rural Sursă date: INS
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Figură 29 Infrastructura sanitară de la nivelul comunei Podoleni 

 

CENTRU MEDICAL PODOLENI 

PUNCT SANITAR NEGRITEȘTI 
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Figură 30 Farmacii 

 

Personalul medico-sanitar 
 

În anul 2019, în unitățile sanitare din comuna 

Podoleni își desfășurau activitatea 4 cadre 

medicale, din care 3 medici (1 medic de familie și 

2 medici stomatologi) și 1 farmacist.34 

 

În perioada 2014-2019, numărul cadrelor 

medicale din comuna Podoleni nu cunoaște 

evoluții semnificative, dacă până în anul 2018 

 
34 SAN104B INS, 2021  statistici.insse.ro (accesat martie, 
2021). 

personalul sanitar mediu însuma 3 cadre, 

începând cu anul 2019 acesta crește la 4 cadre 

medicale. 

 

La 1.000 locuitori ai comunei Podoleni, în 2019, 

le revin 0,2 medici de familie, 0,4 medici 

stomatologi și 0,2 farmaciști, respectiv 0,7 cadre 

sanitare medii.  
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Comparativ cu nivelul județean, comuna 

Podoleni înregistrează valori inferioare la toți 

indicatorii privind numărul cadrelor medicale, cu 

excepția medicilor stomatologi, valoare 

superioară mediei județului (0,4 medici 

stomatologi la 1.000 locuitori).  

 

Valorile indicatorilor arată o suprasolicitare mai 

mare a cadrelor medicale la nivelul comunei 

Podoleni. 

  

 

Numărul cadrelor medicale ce revin la 1.000 locuitori în comuna Podoleni și județul Neamț 

 Județul Neamț (rural) Comuna Podoleni 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Medici  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

Stomatologi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

Farmaciști 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Personal sanitar mediu 1,4 1,4 1,4 0,5 0,5 0,7 

Sursă date: INS, calcule NOVATQ 

 

Protecție socială 
 

La nivelul comunei Podoleni, conform datelor 

furnizate de DGASPC Neamț (Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului), în 

anul 2020 au fost identificate 2 cazuri de copii 

supuși unei forme de abuz, tendință în scădere 

față de anul 2018, când s-au înregistrate 10 

cazuri de diferite forme ale abuzurilor. 

 

Referitor la abandonuri, în comuna Podoleni, în 

ultimii trei ani (2018-2020), nu au fost 

înregistrate abandonuri, singurul caz din 

intervalul analizat fiind înregistrat în anul 2017. 

 

În ceea ce privește situația familiilor, din comuna 

Podoleni, în care părinții sunt plecați la muncă în 

străinătate, se observă o tendință generală de 

0.18

0.36

0.18

0.71

0.5

0.2

0.2

1.4

Medici

Stomatologi

Farmacisti

Personal sanitar mediu

Personalul medico-sanitar raportat 
la 1.000 locuitori din comuna 

Podoleni și mediul rural al jud. 
Neamț, în anul 2019

Podoleni Jud. NT - rural Sursă date: INS
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scădere a numărului de familii afectate de acest 

fenomen. Raportându-ne la anul 2016 când se 

înregistrau 87 familii, în anul 2020 se mai 

înregistra un număr  de 43 de familii, scăderea 

reprezentând 50,3%. 

 

Dintre cele 43 de familii din comuna Podoleni 

afectate de fenomenul plecării la muncă în 

străinătate, în anul 2020, ponderea cea mai 

însemnată era reprezentată de familiile în care 

un singur părinte este plecat la muncă (65,1% din 

cazuri), urmat de familiile în care sunt plecați 

ambii părinți (18,6%) și familiile monoparentale 

(16,2%). Evoluțiile anului 2020 pot fi puse pe 

seama situației sanitare care a determinat 

întoarcerea celor care munceau în străinătate. 

 

Referitor la numărul de copii care beneficiază de 

servicii sociale publice, conform DGASPC Neamț, 

în comuna Podoleni, erau 22 copii, din care 3 

copii protejați în cadrul serviciilor de tip 

rezidențial, 1 copil protejat în centrele de 

recuperare și reabilitare pentru copii cu 

handicap, 2 copii protejați în cadrul serviciilor de 

tip familial, 9 copii protejați în cadrul asistenților 

maternali, precum și 7 copii încadrați în grad de 

handicap. 

 

În intervalul analizat, se observă o scădere cu 

45% a numărului de copii protejați, de la 40 de 

copii în anul 2016 la doar 22 de copii în anul 

2020. Tendința de scădere a numărului de copii 

protejați se observă și la nivel județean, cu 

mențiunea că scăderea înregistrată este mult 

mai mică (12,1%). 

 

Potrivit personalului din cadrul Departamentului 

de Asistență Socială din primărie, la nivelul 

comunei sunt frecvente situațiile în care 

persoane vârstnice, cu o stare de sănătate 

precară, fără aparținători au dificultăți, 

necesitând asistență suplimentară (transport 

pentru asigurare asistenței medicale). 

 

Alte disfuncționalități semnalate ale sistemului 

social din comună, semnalate, sunt lipsa unui 

adăpost pentru persoanele victime ale violenței 

în familie și lipsa locurilor de muncă pentru 

integrarea persoanelor asistate social. 

 

În același timp, a fost reiterată nevoia de 

personal suplimentar pentru asigurarea 

serviciului de asistență socială în cele mai bune 

condiții. 

 

Conform informațiilor furnizate de 

Departamentul de Asistență Socială din Primărie, 

în anul 2021, la nivelul comunei Podoleni, sunt 

înregistrați 99 de beneficiari de VMG (venit 

minim garantat) și 58 dosare. În plus, conform 

acelorași date, în comuna Podoleni există 

condiții dificile de locuire pentru un număr de 7 

gospodării. 
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Numărul familiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, în comuna Podoleni, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
2016- 

2020 (%) 

Total familii, din care 87 60 58 32 43 -50,6 

Familii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate 23 14 14 9 8 -65,2 

Familii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 53 40 40 21 28 -47,2 

Familii cu un părinte unic susținător plecat la muncă 11 6 4 2 7 -36,4 

Sursă date: DGASPC Neamț 

 

Numărul copiilor protejați, din centre/diferite servicii, în comuna Podoleni, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Copii protejați în servicii de tip rezidențial 4 3 3 3 3 

Copii protejați în centre de recuperare și reabilitare pentru 

copii cu handicap 
1 1 1 1 1 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip familial 2 2 2 2 2 

Copii protejați la asistenți maternali profesioniști 12 12 12 10 9 

Copii încadrați în grad de handicap – TOTAL, din care: 21 21 21 17 7 

în familie 16 18 16 14 7 

Sursă date: DGASPC Neamț 

Conform datelor furnizate de Casa Județeană de 

Pensii Neamț, în anul 2020, în comuna Podoleni, 

erau înregistrați 1.212 pensionari, reprezentând 

21,8% din populația după domiciliu. La nivel 

județean, ponderea pensionarilor era de 20,4%. 

 

Referitor la evoluția numărului de pensionari, 

numărul acestora înregistrat în anul 2020 este 

mai mic cu 6,1% față de 2015. 

 

Structura pensionarilor după sex arată 

predominarea pensionarilor de sex femin 

(55,9%) față de 44,1% în cazul pensionarilor de 

sex masculin.  

 

Structura pe grupe de vârstă, arată că 84,7% din 

pensionarii înregistrați în comuna Podoleni au 

peste 65 ani, urmați de  pensionarii cu vârsta 

cuprinsă între 50-64 ani (11,9%) și doar 3,4% 

dintre pensionarii având vârsta sub 50 ani. 
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Numărul pensionarilor din comuna Podoleni, în perioada 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total, din care: 1.291 1.284 1.269 1.248 1.231 

Femei 682 684 683 670 674 

Sursă date: Casa Județeană de Pensii Neamț 

 

Structura pensionarilor, pe grupe de vârstă, din comuna Podoleni, în anul 2020 

 sub 50 ani 50-64 ani 65 +  

Total, din care 41 144 1.027 

Bărbați 25 108 402 

Femei 16 36 625 

%  3,4 11,9 84,7 

Sursă date: Casa Județeană de Pensii Neamț 
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ANALIZĂ SWOT – SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Existența unui centru medical modernizat; 

 Existența a două cabinete stomatologice; 

 Existența unui punct sanitar în satul 

Negritești; 

 Infrastructura de sănătate este formată din 2 

cabinete medicale de familie, 2 cabinete 

stomatologice și 2 farmacii; 

 Valoarea indicatorului privind cabinetele 

stomatologice (0,4/1.000 locuitori) este mai 

mare decât media mediului rural al județului 

Neamț (0,3/1.000 locuitori); 

 Scăderea numărului de familii în care părinții 

se află la muncă în străinătate (-50,6% față de 

anul 2016); 

 Calitatea actului medical; 

 

 Capacitate redusă a serviciilor sociale; 

 Personal de asistență socială insuficient; 

 Lipsa unui adăpost pentru victimele violenței 

domestice; 

 Posibilități inexistente de realizare a unor 

investigații și analize medicale; 

 Număr ridicat al persoanelor vârstnice cu venituri 

mici, cu o sănătate precară și fără aparținători; 

 Locuri de muncă insuficiente pentru integrarea 

persoanelor asistate social; 

 Valori inferioare ale indicatorului privind 

accesibilitatea medicilor față de media județeană în 

mediul rural în anul 2019 (0,2  medici/1.000 

locuitori) în scădere de la 0,5 în anul 2018. 

 Insuficienta serviciilor de îngrijire a bătrânilor la 

domiciliu; 
   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Accesarea de fonduri interne/externe pentru 

dotarea punctelor sanitare; 

 

 

 Migrarea cadrelor medicale; 

 Dezinteresul cadrelor medicale; 

 Utilizarea echipamentelor medicale achiziționate 

sub nivelul de performanță; 

 Lipsa atractivității mediului rural; 

 Creșterea numărului de persoane asistate; 

 Creșterea riscului de îmbolnăvire a populației din 

cauza lipsei sistemului de alimentare cu apă; 

 Preferința persoanelor asistate social de a fi 

susținute în loc să se implice activ; 

 Deteriorarea stării de sănătate a populației și 

creșterea mortalității 
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Calitatea factorilor de mediu 
 

Calitatea apelor 

Având în vedere caracterul agricol al zonei și 

folosirea intensivă a îngrășămintelor pe bază de 

azot înainte de 1990, precum și din cauza 

deșeurilor zootehnice provenite din gospodăriile 

populației, apele sunt contaminate cu nitriți. 

 

Conform Normativului 1146/2002, reviziuit în 

2004 referitor la clasificarea calității apelor de 

suprafață, cursurile din rețeaua hidrografică care 

drenează teritoriul comunei Podoleni sunt 

încadrate, din punct de vedere chimic, în clasa IV 

de calitate (satisfăcătoare).  

 

Gradul redus de racordare a locuințelor la un 

sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă 

și canalizare contribuie la scăderea calității 

apelor. 

 

În ceea ce privește calitatea apelor subterane, 

teritoriul comunei Podoleni este localizat peste 

corpul de apă subteran ROSI03 – Lunca Siretului 

și afluenții săi, care pe baza rezultatelor obținute 

în profilele hidrogeologice arată că nu s-au 

înregistrat depășiri ale valorilor prag ci doar 

depășiri pentru nitrați (NO2-) ca urmare a 

intensificării activității agricole. 

 

 

Calitatea aerului 

Calitatea generală a aerului este, în general 

bună, pe teritoriul comunei neexistând surse 

majore de poluare care să afecteze grav acest 

indicator. 

 

În lipsa unui sector industrial bine reprezentat, la 

nivelul comunei Podoleni nu există surse de 

poluare majoră a aerului. Cu toate acestea, la 

nivel local, principalele surse de poluare a aerului 

sunt reprezentate de încălzirea locuințelor și 

prepararea apei calde, prin care sunt emise în 

atmosferă gaze de ardere și pulberi.  

 

Pe teritoriul comunei Podoleni există o instalație 

în cadrul SC HELIXIS SRL care se supune 

prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile 

industriale. 

 

De altfel, principala sursă majoră de poluare a 

aerului o reprezintă DN 15, care contribuie la 

scăderea calității aerului  prin emisii de NOx, 

COx, SOx precum și particule solide de tip PM2,5 

respectiv PM10.  

 

Un aspect important al emisiilor este dat de 

creșterea vârstei parcului auto, fenomen care se 

accentuează în ultima perioadă.  
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Calitatea solurilor 

Conform Ordinului Ministrului Mediului nr. 

1552/3.XII.2008 privind aprobarea listei 

localităților unde există surse de nitrați din 

activități agricole, teritoriul comunei Podoleni 

este încadrat la zone vulnerabile la poluarea cu 

nitrați. 

 

Cea mai importantă sursă de poluare a solurilor 

o reprezintă aplicarea de îngrășăminte precum și 

a unui management defectuos a  gunoiului de 

grajd. Folosirea în exces a îngrășămintelor poate 

determina creșterea poluării solului dar și a 

apelor manifestată prin depuneri de azot. În 

același timp, insuficienta aplicare a nutrienților 

dezlocuiți din sol prin culturile agricole 

determină scăderea randamentului solurilor 

precum și intensificarea fenomenelor de 

degradare a solului. 

 

Conform Hărții distribuției coeficientului de risc 

la alunecări de teren pe teritoriul comunei 

Podoleni sunt identificate 3 tipuri de terenuri 

degradate: 

• L1 – Livezi în stare medie de degradare; 

• ZD – Zone degradate; 

• Zone degradate – foste livezi. 

 

La nivelul comunei, cele mai mare suprafețe sunt 

ocupate de zone degradate situate în zona de 

contact dintre zona joasă și cea înaltă din NE. 

 

 

Nivelul de zgomot 
 

Conform informațiilor prezentate în Planul de 

Acțiune pentru reducerea zgomotului generat de 

traficul rutier al CNAIR, teritoriul comunei 

Podoleni este traversat de DN 15, drum care 

înregistrează peste 3 miloane de treceri anual, 

reieșind astfel obligativitatea întocmirii de 

planuri de acțiune de reducere a zgomotului, în 

conformitate cu prevederile legale. 

 

Conform legislației naționale și europne, 

cartarea de zomot se realizează pentru o serie de 

niveluri:   

• Lzsn reprezintă valoarea agreagată pentru 

valorile înregistrate ziua, seara și 

noaptea, având ținta de atins pentru 

anul 2012 de 65 dB (decibeli), respectiv 

o valoare maximă permisă de 70 dB; 

• Ln reprezintă valoarea nivelului mediu de 

presiune sonoră, în intervalul de timp 

23:00 – 07:00, având ținta de atins 

pentru anul 2012 de 50 dB, și o valoare 

maximă permisă de 60 dB. 
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Astfel, în comuna Podoleni, sunt afectate de 

nivelurile ridicate ale poluării fonice generate de 

DN 15, un număr de 74 persoane pe toată durata 

unei zile, respectiv 134 de persoane în timpul 

nopții.  

În ceea ce privește numărul de locuințe afectate, 

în timpul unei zile sunt afectate de nivelurile 

ridicate ale zgomotului 32 locuințe iar pe timpul 

nopții 58 locuințe. 

 

Estimarea numărului de persoane și locuințe, afectate de poluarea fonică, în comuna Podoleni 

Interval (dB) 
Persoane expuse Locuințe expuse 

Lzsn Ln Lzsn Ln 

45-50 259 204 111 88 

50-55 191 237 83 103 

55-60 192 521 83 226 

60-65 377 130 165 56 

65-70 389 4 168 2 

70-75 74 0 32 0 

>75 0 0 0 0 

Sursă date: CNAIR, 2017 

 

 

Zonele naturale protejate 
 

Pe teritoriul administrativ al comunei Podoleni, 

la nivelul anului 2020, era declarat un sit de 

importanță comunitară (SCI), declarat prin HG 

nr. 978/2011 pentru modificarea și completarea 

HG nr. 1284/2007 și prin HG nr. 663/2016. 

 

Situl Dealurile Podoleni (ROSCI0397) este situat 

în partea de NE a comunei având o suprafață de 

466,1 ha. Situl a fost propus pentru prezența 

speciei popândău (Spermophilus citellus) având 

în vedere condițiile favorabile de viețuire și 

hrană. Pe teritoriul sitului există condiții 

favorabile și vidrei (Lutra lutra). În prezent nu 

există plan de management. Situl se află în 

custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale 

Protejate (ANANP). 
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Figură 31 Situl natural Dealurile Podoleni (ROSCI0397) – Foto: mai 2021 

 

Riscuri naturale și antropice 
 

Condițiile de relief induc o serie de caracteristici 

care se manifestă asupra riscurilor naturale. 

În zona deluroasă din partea de NE a comunei 

sunt frecvente eroziuni și alunecări de teren.  

 

Alunecări de teren Conform Hărții distribuției 

coeficientului de risc la alunecări de teren35 

teritoriul comunei Podoleni este încadrat în clasa 

de risc maxim. La nivel teritorial, zonele 

predispuse riscului de alunecări de teren se 

găsesc pe pantele Dealului Făget, pe valea 

pârului Verdele, cu precădere pe malul drept.  

 

 
35 https://cjneamt.ro/ro/proiecte-de-dezvoltare-2/harti/ 

Inundațiile sunt generate de depășirea cotelor 

de inundație în cazul perioadelor cu exces de 

precipitații sau topirea zăpezilor, pe cursurile de 

apă Câlneș, Celacu și Verdele. În cazul revărsării 

acestor cursuri de apă, pot fi inundate 273 ha 

terenuri agricole, din care 203 ha terenuri arabile 

și 70 ha pășuni. Ar fi afectate 54 gospodării și 6 

podețe.  

 

În lunca Bistriței sunt inundabile 90 ha teren 

agricol, din care 50 ha teren arabil și 40 ha 

pășuni.  
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În anul 1991, pe fondul ploilor abundente 

înregistrate în acel an, digurile iazurilor de pe 

cursul pârâului Verdele au cedat, cauzând 

inundarea a 900 gospodării, din care 99 au fost 

distruse, precum și însemnate porțiuni din 

infrastructura rutieră.  

 

În anul 2005 a avut loc o inundație istorică pe 

râul Bistrița, neafectând localitățile din comună. 

 

Localitatea Podoleni se află pe lista localităților 

care pot fi inundate în urma avarierii Barajului 

Izvorul Muntelui.  

 

Din punct de vedere seismic, teritoriul comunei 

este încadrat în macrozona seismică 7 (pe scara 

MKS)36, zonă care se caracterizează printr-o 

valoare de vârf a accelerației de 0,24 g și 

perioada de colț Tc = 0,7 secunde. 

 

 

Eficiență energetică 
 

Având în vedere țintele asumate la nivelul UE 

prin care se dorește reducerea consumului 

energetic al statelor membre cu 20% până în 

2020 și cu 32,5% până în 2030, îmbunătățirea 

eficienței energetice reprezintă un instrument 

esențial pentru atingerea acestor obiective.   

În acest sens, administrația publică locală a 

demarat o serie de inițiative ce vizează creșterea 

eficienței energetice a instituțiilor de interes 

public de pe plan local.  

 

  

 
36 SR 11100/1-93 – Zonarea seismică a României 
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ANALIZĂ SWOT – MEDIU 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Diversitatea formelor de relief și un cadru 

natural cu peisaje pitorești; 

 Patrimoniu natural ridicat al comunei, 

existența zonelor umede, precum și a 

spațiilor verzi naturale și amenajate; 

 Prezența SEAU Podoleni pe teritoriul 

administrativ al comunei; 

  Biodiversitate ridicată, atestată de prezența 

Sitului Natura 2000 Dealurile Podoleni 

(ROSCI0397) pe teritoriul comunei; 

 Nivel ridicat al receptivității populației 

școlare la normele de educație ecologică; 

 Lucrări hidrotehnice importante (îndiguirea 

și regularizarea cursului Bistriței); 

  

 

 Cursurile de apă care traversează comuna (Verdele, 

Câlneș) nu sunt regularizate și prezintă grad ridicat 

de colmatare, producând adesea revărsări și 

inundări ale terenurilor agricole și gospodăriilor ca 

urmare a topirii zăpezilor și a ploilor abundente; 

 Utilizarea foselor septice neconforme, precum și 

gradul scăzut de vidanjare a acestora; 

 Contaminarea apelor de suprafață cu nitriți și nitrați; 

 Existența unor terenuri degradate care necesită 

lucrări de ameliorare; 

 Lipsa unui sistem centralizat de canalizare 

determină poluarea apelor prin creșterea 

concentrațiilor de nitriți și nitrați; 

 Lipsa unui sistem de alimentare cu apă centralizat la 

nivelul comunei; 

 Slaba informare a populației privind gestiunea 

deșeurilor; 

 Grad redus de implementare al SMID (Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor); 

 DN 15 traversează comuna de la NE către SE, traficul 

intens al autovehiculelor de mare tonaj împreună cu 

numărul în creștere al autovehiculelor personale 

cauzează neajunsuri precum poluare cu noxe, 

poluare fonică, slăbirea infrastructurii și sporirea 

pericolului de accidente; 

 Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere; 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Fonduri interne/externe pentru lucrări de 

protecție împotriva riscurilor și atenuarea 

efectelor acestora; 

 Programe de creștere a eficienței energetice; 

 Existența fondurilor structurale pentru 

dezvoltare durabilă și dezvoltare rurală; 

 Dezvoltarea unor parteneriate în domeniul 

mediului; 

 Campanii de informare și educație ecologică 

în rândul populației privind mediul și 

colectarea deșeurilor; 

 

 

 Scăderea calității factorilor de mediu, în cazul în care 

evacuarea apelor uzate și menajere se va face 

necontrolat; 

 Intensificarea emisiilor poluante; 

 Intensificarea utilizării substanțelor chimice în 

agricultură; 

 Schimbări climatice; 

 Riscuri de mediu: inundații, secete, eroziunea 

solului, scăderea fertilității solului; 

 Intensificarea fenomenului de depozitare ilegală a 

deșeurilor; 

 Creșterea cantității de deșeuri generate; 

 Învechirea parcului auto; 

 Atitudinea de indiferență față de mediu; 

 Lipsa resurselor financiare pentru finanțarea și 

cofinanțarea proiectelor în domeniul mediului. 
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Administrația publică 
 

Conform Art. 98, alin. (1) din Codul 

Administrativ, “Comuna” este unitatea 

administrativ-teritorială de bază care cuprinde 

populația rurală unită prin comunitate de 

interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai 

multe sate, în funcție de condițiile economice, 

social-culturale, geografice și demografice.  

 

Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea 

economică, social-culturală și gospodărească a 

localităților rurale. 

 

Administrarea locală a comunei Podoleni este 

asigurată prin Consiliul Local (ca autoritate 

legislativă) și prin Primăria comunei (ca 

autoritate cu atribuții executive). 

 

Consiliul Local are inițiativă și decide, în 

condițiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepția celor care sunt atribuite prin 

lege unor alte autorități ale administrației 

publice (locale sau centrale).  

 

Puterea executivă la nivel local este exercitată de 

structura funcțională denumită Primărie, 

constituită din Primar, Viceprimar, Secretarul 

comunei și Aparatul de specialitate al Primarului. 

Primarul, Viceprimarul și Consilierii Locali sunt 

aleși locali ce au la dispoziție un mandat de 4 ani 

pentru a-și aduce aportul la propășirea comunei.  

În urma alegerilor locale din septembrie 2020, 

Consiliul Local al comunei Podoleni are 

următoarea componență politică: 8 consilieri 

locali din partea PSD și 7 din partea PNL, ce sunt 

împărțiți în următoarele comisii: 

• Comisia juridică şi de disciplină, activităţi 

social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie 

• Comisia pentru activităţi economico-

financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism 

• Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport, 

protecţie mediu şi turism 

 

Aparatul de specialitate al Primarului este 

compus din următoarele compartimente și 

servicii: 

• Monitorizare Proceduri Administrative 

• Stare Civilă, Resurse Umane 

• Asistență Socială 

• Administrare domeniu public și privat, 

Registru Agricol 

• Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

• Contabilitate, Financiar, Impozite și Taxe 

• Administrativ-gospodăresc, Transport 

rutier 

• Serviciul Voluntar pt Situații de Urgență 

• Biblioteca Comunală “Mihai Timofte” 
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Compartimentele și serviciile Primăriei sunt 

coordonate de Primarul, Viceprimarul sau 

Secretarul comunei (în imaginea de mai jos 

avem organigrama UAT Comuna Podoleni, 

validată prin HCL 38/25.06.2020). 
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Capacitatea organizațională 
 

Conform organigramei aprobate în data de 

25.06.2020 prin HCL nr. 38, structura aparatului 

de specialitate al Primarului prevede un număr 

de 34 posturi (inclusiv demnitari publici), din 

care, la aceeași dată, doar 25 de posturi erau 

ocupate, 9 fiind vacante. 

 

Cu toate acestea instituția își desfășoară 

activitatea în condiții normale, iar specialiștii 

Primăriei dețin competențele necesare pentru a-

și desfășura activitatea conform fișei postului. 

Primăria are prevăzute în bugetul anual 

cheltuieli legate de pregătirea profesională, cu 

scopul de a susține pregătirea continuă a 

angajaților. 

 

În același deziderat de a avea o administrație 

publică performantă, o parte din specialiștii 

Primăriei au ridicat aspectul productivității 

muncii, ce ar putea beneficia de o creștere 

substanțială prin adoptarea unor metodologii de 

lucru inovative și implementarea unor 

instrumente moderne.  Spre exemplu, 

departamentul de Arhivare ar putea beneficia de 

un software de arhivare electronică sau 

Biblioteca comunală de un software de 

gestionare a fondului de carte.  

 

O altă situație des întâlnită în instituțiile publice 

ar fi lipsa unui sistem informatic global sau al 

unor standarde unice pentru aplicațiile 

dezvoltate de diverși prestatori de servicii pentru 

mediul public, ceea ce limitează capacitatea de 

transfer al datelor sau de interogare / raportare 

integrată.  

 

Anumite tipuri de deficiențe de 

interoperabilitate al unor sisteme (unele 

învechite) sau de automatizare al unor procese 

repetitive în cazul lucrului cu seturi mari de date 

(cazul compartimentului de Registru Agricol) ar 

putea fi rezolvate prin aplicații de tip RPA 

(“robotic process automation”). 

 

La capitolul „Transparență", Primăria comunei 

Podoleni se prezintă bine, având un website 

updatat cu informațiile de interes pentru 

cetățeni, precum structura bugetului anual, lista 

obiectivelor de investiție, procesele-verbale ale 

ședințelor de Consiliu Local sau diferite anunțuri 

de interes public. Primăria a desemnat un 

responsabil intern pentru auditul pe legile 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public și 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, iar 

rapoartele de audit sunt publicate de asemenea 

pe website. 
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ANALIZĂ SWOT – CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Interes al administrației pentru procesele de 

planificare strategică; 

 Activitate ridicată a administrației în social-

media; 

 Vizibilitate bună a acțiunilor întreprinse de 

administrația publică locală; 

 Înrolarea în aplicația ghiseul.ro 

 

 Resurse financiare limitate pentru pregătirea și 

formarea continuă a personalului administrației 

publice locale; 

 Resurse umane insuficiente în raport cu volumul 

sarcinilor atribuite; 

 Dezvoltare redusă a sistemelor informatice 

(calculatoare insuficiente, vechimea ridicată a 

calculatoarelor și programelor); 

 Insuficiența informațiilor prezentate pe site-ul 

oficial al comunei; 

 Lipsa unui sistem de management al documentelor; 

 Lipsa terenurilor pentru investiții; 

 Lipsa unei strategii de marketing local;  
   

OPORTUNITĂȚI 
 

AMENINȚĂRI 

 Parteneriate cu autorități naționale, 

internaționale; 

 Existența programelor pentru creșterea 

capacității administrative și digitalizarea 

administrației publice locale; 

 Programe pentru perfecționarea continuă a 

angajaților din administrația publică; 

 Apartenența la Grupul de Acțiune Locală 

Drumurile Bistriței; 

 Apartenența comunei la diferite Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară (ECONEAMȚ, 

AQUA NEAMȚ); 

 

 Instabilitate legislativă; 

 Reducerea personalului din administrația publică; 

 Rezistență la schimbare; 

 Creșterea birocrației; 

 Lipsa unei culturi a implicării cetățenilor în 

problemele comunității; 
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OPINIILE POPULAȚIEI: Procesul de elaborare al strategiei de dezvoltare locală a presupus inclusiv 

realizarea unui sondaj de opinie în rândul comunității locale cu privire la percepția privind 

dezvoltarea socio-economică actuală, cât și la direcțiile viitoare de acțiune.  

 

Aspecte generale  

 

 
 

Pentru a avea o reprezentativitate cât mai 

ridicată, sondajul de opinie a fost aplicat atât în 

rândul locuitorilor din comuna Podoleni (75,9% 

dintre respondenți), cât și celor care lucrează în 

comuna Podoleni dar au domiciliul în altă 

localitate (3,4% dintre respondenți). Nu în 

ultimul rând, un procent de 20,7% dintre 

respondenți reprezintă persoane care nu 

locuiesc și nu lucrează în comuna Podoleni, dar 

sunt legați de această localitate fie prin 

intermediul rudelor, fie sunt plecați de mult timp 

din localitate, dar doresc să contribuie cu 

viziunea lor în ce privește dezvoltarea comunei 

Podoleni.  

 

 

 

  

75.9%

3.4%

20.7%

Locul de rezidență al respondenților

da, locuiesc în comuna Podoleni

da, lucrez în Podoleni dar am domiciliul în
altă localitate

nu locuiesc și nu lucrez în Podoleni, dar 
doresc să contribui cu viziunea mea în ceea 
ce privește dezvoltarea comunei Podoleni
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Elemente reprezentative / definitorii pentru comuna Podoleni  

 

 
 

La întrebarea privind elementele definitorii / 

reprezentative ale comunei Podoleni, cea mai 

mare pondere dintre respondenți (24,1%) au 

evidențiat cultura și istoria locală, urmat 

îndeaproape de nivelul educațional de pe plan 

local (21,8%). Alte elemente reprezentative 

aminitite au fost așezarea geografică (12,6%), 

cadrul natural (6,9%), monumentele istorice 

(6,9%) sau capitalul uman (5,7%).  

 

 

Nivelul de dezvoltare economică, din perspectiva comunității   
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În ceea ce privește nivelul de dezvoltare socio-

economică al comunei Podoleni, din perspectiva 

comunității, peste ¾ dintre respondenți 

consideră că satul Podoleni are un nivel mediu 

de dezvoltare, existând un procent de 10,9% 

care consideră că localitatea este foarte 

dezvoltată.  

 

Cu toate acestea, în ceea ce privește satul 

Negritești, peste 80% dintre respondenți 

consideră că satul este în prezent mai puțin 

dezvoltat, necesitând investiții strategice în 

perioada ce urmează.  

 

Principalele aspecte considerate deficitare, care 

contribuie la nivelul actual de dezvoltare al 

ambelor localități componente ale comunei, 

sunt infrastructura tehnico-edilitară, cât și 

serviciile publice.  

 

Alte probleme identificate la nivelul satului 

Podoleni ar fi necesitatea unui mai bun 

management al deșeurilor, economia locală 

insuficient diversificată, sau lipsa implicării 

comunității locale. La nivelul satului Negritești, 

se evidențiază probleme specifice ce țin te 

accesibilitatea redusă, transportul public, 

migrația externă sau scăderea semnificativă a 

efectivului populației.  

 

 
 

  

44.6%

10.8%

10.8%

6.2%

4.6%

4.6%

3.1%

13.8%

infrastructura tehnico-edilitară

serviciile publice

gradul de modernizare a
străzilor

managementul deșeurilor

comunitatea locală neimplicată

economia locală insuficient
diversificată

scăderea populației

altele

Principalele probleme identificate 
la nivelul satului Podoleni

32.4%

13.5%

10.8%

10.8%

8.1%

8.1%

5.4%

5.4%

5.4%

infrastructura tehnico-edilitară

serviciile publice

managementul deșeurilor

transportul public

accesibilitate redusă

gradul de modernizare a…

migrația externă

scăderea populației

altele

Principalele probleme identificate 
la nivelul satului Negritești
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Probleme cu care se confruntă comunitatea și sectoarele de activitate care ar trebui dezvoltate 

cu prioritate 

 

 
La nivel general, principalele probleme cu care se 

confruntă comunitatea locală sunt lipsa 

infrastructurii tehnico-edilitare (în special lipsa 

apei curente, lipsa canalizării, sau infrastructura 

de gaz), serviciile publice care se doresc a fi 

îmbunătățite , sau gradul redus de implicare a 

comunității locale. De asemenea, o problemă 

importantă este lipsa investițiilor private, sau 

necesitatea unei viziuni clare de dezvoltare a 

comunei.  

 

Mai departe, peste 26% dintre respondenți 

consideră că sectorul de activitate care ar trebui 

dezvoltat cu prioritate este echiparea tehnico-

edilitară, prin rețelele de iluminat, gaze naturale, 

serviciul de apă-canal, sau salubritate, urmat de 

sectorul serviciilor publice (educație, cultură, 

sănătate și protecție socială, siguranță și ordine 

publică) cu 22,8% dintre răspunsuri și sectorul ce 

ține de protecția mediului (curățenia generală, 

colectarea deșeurilor, calitatea aerului și a apei 

etc.), cu 13,8% din totalul răspunsurilor.  

 

Celelalte sectoare de activitate, în ordine 

descrescătoare, sunt infrastructura rutieră, 

industria (activități de producție), agricultura 

(cultura plantelor și zootehnia) și serviciile 

(comerț, turism etc.).  

  

16.4%

14.5%

14.5%

9.1%

9.1%

7.3%

5.5%

5.5%

3.6%

14.5%

lipsa infrastructurii tehnico-edilitară

grad redus de implicare a comunității locale

necesitatea îmbunătățirii serviciilor publice

lipsa investițiilor private

necesitatea unei viziuni clare de dezvoltare

necesitatea creșterii transparenței în procesul decizional

infrastructură școlară deficitară

lipsa locurilor de muncă

managementul deșeurilor

altele

Principalele probleme cu care se confruntă comunitatea locală din comuna 
Podoleni 
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Sectoare de activitate care ar trebui dezvoltate cu prioritate, din perspectiva comunității  

SECTOR % MENȚIONĂRI 

Echiparea tehnico-edilitară (iluminat, gaze naturale, serviciul de apă-canal, 

salubritate etc.) 
26.0% 

Serviciile publice (educație, cultură, sănătate și protecție socială, siguranță și ordine 

publică) 
22.8% 

Conservarea și protecția mediului (curățenia generală, colectarea deșeurilor, 

calitatea aerului și a apei etc.) 
13.8% 

Infrastructura rutieră (străzi, trotuare etc.) 12.2% 

Industria (activități de producție) 8.9% 

Agricultura (cultura plantelor) 5.7% 

Servicii (comerț, turism etc.)  5.7% 

Agricultura (zootehnie) 4.9% 

Sursă date: Sondaj de opinie aplicat locuitorilor comunei Podoleni; mai 2021 

 

Aspecte de dezvoltare locală  

 

Cu privire la resursele pe care respondenții 

consideră că se poate baza dezvoltarea durabilă 

a comunei, pe primul loc este agricultura (13,7% 

din total răspunsuri), urmat de accesibilitate / 

poziționarea geografică (11,8%), forța de muncă 

disponibilă (11,8%), sau monumentele istorice 

existente pe plan local (9,8%).  

 

Alte resurse locale identificate ar fi turismul / 

agroturismul, monumentele istorice existente pe 

plan local, infrastructura de acces, industria / 

activitățile productive, educația sau cadrul 

natural.  

 
 

Principalele resurse locale care pot sta la baza 
dezvoltării pe termen lung a comunei Podoleni
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Cu privire la forța de muncă disponibilă pe plan 

local, 56,4% dintre respondenți consideră că 

există suficiente resurse umane pe plan local.  

 

De asemenea, doar 10,9% dintre respondenți 

consideră că forța de muncă deține o experiență 

profesională solidă, în timp ce 18,2% consideră 

că forța de muncă locală are un nivel ridicat în ce 

privește educația și formarea profesională.  

 

Cu toate acestea, ponderile majoritare ale 

răspunsurilor evidențiază nivelul moderat al 

celor 3 indicatori analizați.  

 

 

 
 

Acțiuni pentru protecția mediului  

 

Din perspectiva comunității locale, principalele 

acțiuni care trebuie desfășurate în vederea 

protejării mediului sunt creșterea gradului de 

colectare selectivă a deșeurilor, însoțite de 

campanii adecvate de educare și conștientizare a 

populației.  

 

Alte acțiuni propuse sunt campanii de plantare, 

împădurire, acțiuni de ecologizare a zonelor 

afectate de depozitare necontrolată a 

deșeurilor, precum și măsuri contravenționale 

pentru cei care nu respectă reglementările legale 

de mediu.  

 

 

 

32.7%

25.5%

43.6%

49.1%

63.6%

43.6%

18.2%

10.9%

12.7%

Educație și formare 
profesională

Experiența profesională

Disponibilitatea forței de 
muncă

Aspecte privind forța de muncă disponibilă la nivelul comunei Podoleni 

slab moderat bine
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Principalele acțiuni care ar trebui inițiate la nivel local în vederea protejării mediului  

ACȚIUNI % MENȚIONĂRI 

campanii de educare și conștientizare a populației 31.0% 

creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor 31.0% 

campanii de împădurire 11.5% 

acțiuni de ecologizare 6.9% 

măsuri contravenționale pentru cei ce nu respectă reglementările de mediu 5.7% 

creșterea gradului de acoperire cu infrastructura tehnico-edilitară 3.4% 

implicarea activă a administrației publice locale 3.4% 

utilizarea resurselor de muncă locale 3.4% 

amenajarea spațiilor verzi 2.3% 

lucrări de regularizare a cursurilor de apă 1.1% 

Sursă date: Sondaj de opinie aplicat locuitorilor comunei Podoleni; mai 2021 

 

Proiecte / idei de proiecte prioritare pentru dezvoltarea durabilă a comunei Podoleni  

 

Propuneri / idei de proiecte prioritare pentru dezvoltarea durabilă comunei Podoleni în perioada 

2021 – 2027  

PROIECTE PROPUSE % MENȚIONĂRI 

1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 36.8% 

2. Dezvoltarea agriculturii (infrastructură agricolă, agricultură ecologică etc.) 10.5% 

3. Dezvoltarea serviciilor publice 8.8% 

4. Dezvoltarea agroturismului 7.0% 

5. Stimularea activităților culturale locale 7.0% 

6. Stimularea mediului economic 7.0% 

7. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 5.3% 

8. Stimularea forței de muncă 5.3% 

9. Digitalizarea administrației publice locale 3.5% 

10. Reabilitarea și modernizarea patrimoniului cultural 3.5% 

11. Campanii de plantări 1.8% 

12. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier 1.8% 

13. Dezvoltarea sectorului industrial 1.8% 

Sursă date: Sondaj de opinie aplicat locuitorilor comunei Podoleni; mai 2021 
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Principalele aspecte problematice existente la nivel local 

 

Principalele aspecte problematice existente la nivel local  

ASPECTE PROBLEMATICE % MENȚIONĂRI 

1. Protejarea mediului (colectarea selectivă a deșeurilor, împădurirea zonelor 

afectate de fenomene naturale) 
17.4% 

2. Servicii publice deficitare (sănătate, educație, servicii sociale, servicii 

administrative) 
15.5% 

3. Lipsa locurilor de muncă / rata ridicată a șomajului 12.4% 

4. Rata natalității în scădere și îmbătrânirea populației 9.9% 

5. Tendința la nivel local de a ignora/uita tradițiile, meșteșugurile / cultura și 

valorile specifice 
9.3% 

6. Situația deficitară / lipsa infrastructurii de utilități tehnico-edilitare 8.1% 

7. Lipsa piețelor de desfacere pentru produsele animaliere și vegetale 6.2% 

8. Economia locală nu este suficient de diversificată și bine reprezentată 5.6% 

9. Situația deficitară a infrastructurii rutiere și de acces 5.0% 

10. Lipsa centrelor de colectare, depozitare și prelucrare a produselor agricole de 

la nivel local 
3.1% 

11. Lipsa posibilităților de recreere 3.1% 

12. Comunitatea nu răspunde pozitiv la diferitele campanii de informare 

organizate la nivel local 
2.5% 

13. Situația sectorului agricol (utilizarea metodelor învechite, lipsa utilajelor 

moderne etc.) 
1.9% 

Sursă date: Sondaj de opinie aplicat locuitorilor comunei Podoleni; mai 2021 

Analiza problemelor existente la nivel local a 

evidențiat necesitatea implicării mai mult pe 

zona de protecție a mediului prin îmbunătățirea 

colectării selective a deșeurilor sau prin 

împădurirea versanților afectați de alunecări, 

precum și necesitatea creșterii calității serviciilor 

publice (sănătate, educație, servicii sociale, 

administrative etc.).  

Alte probleme locale țin de lipsa locurilor de 

muncă, fapt ce conduce la o rată ridicată a 

șomajului, scăderea natalității și creșterea 

fenomenului de îmbătrânire a populației, 

tendința de a uita tradițiile și valorile locale, sau 

lipsa infrastructurii tehnico-edilitare.  
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Resursele care ar putea contribui la dezvoltarea pe termen lung a comunei Podoleni 

 

Resursele care ar putea contribui la dezvoltarea pe termen lung a comunei Podoleni  

RESURSE % MENȚIONĂRI 

1. populația / forța de muncă (valorificarea potențialului uman)  21.4% 

2. educația și cultura 16.2% 

3. inițiativa privată – dezvoltarea echilibrată a mediului de afaceri pe domenii de 

activitate 14.9% 

4. resursele locale naturale (apă, sol, floră și faună, păduri etc.) 13.6% 

5. agricultura – creșterea animalelor 9.1% 

6. agricultura – cultivarea plantelor 8.4% 

7. sănătatea 7.8% 

8. infrastructura de acces și tehnico-edilitară locală 7.1% 

9. ciupercării, creșterea viermilor de mătase și prelucrarea firelor de borangic 0.6% 

10. Turism 0.6% 

Sursă date: Sondaj de opinie aplicat locuitorilor comunei Podoleni; mai 2021 

 

Principalele priorități pentru dezvoltarea comunității locale  

 

Principalele priorități pentru dezvoltarea comunității locale  

PRIORITĂȚI % MENȚIONĂRI 

1. infrastructura de transport și accesibilitate  23.1% 

2. diversificarea economiei locale  15.0% 

3. accesul la servicii publice de calitate (sănătate, educație, servicii sociale, 

digitalizarea administrației publice locale)  14.3% 

4. dezvoltarea sectorului agricol prin stimularea modernizării agriculturii  13.6% 

5. societatea civilă (susținerea și încurajarea organizațiilor/asociațiilor 

neguvernamentale și non-profit)  12.9% 

6. cultura și valorile locale  10.9% 

7. protejarea și îmbunătățirea factorilor locali de mediu 10.2% 

Sursă date: Sondaj de opinie aplicat locuitorilor comunei Podoleni; mai 2021 
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VIZIUNEA DE DEZVOLTARE 2027  
 

Viziunea pentru anul 2027 a comunei Podoleni, va urmări să asigure un echilibru între cei trei piloni majori 

ai dezvoltării durabile (social, mediu, economic) așa cum sunt enunțați de obiectivele de dezvoltare 

durabilă în Agenda 2030.  

 

PODOLENI – Acasă  

 

Comuna Podoleni va deveni o reședință confortabilă pentru cetățeni, care vor 

beneficia de utilități, servicii publice, condiții sanitare, socio-culturale și sportive de 

referință la nivel județean, într-un mediu natural nepoluat. 

 

PODOLENI – Comună prosperă  

 

Comuna Podoleni va deveni o destinație atractivă pentru investitori, beneficiind de 

un grad ridicat de accesibilitate, infrastructură edilitară modernă, forță de muncă 

bine pregătită, precum și de sprijinul unei administrații publice locale performante, 

co-interesată de crearea de noi locuri de muncă bine remunerate, generatoare de 

creștere economică.  

 

PODOLENI – Comună „verde”   

 

Dezvoltarea locală și bunăstarea populației vor fi fundamentate pe utilizarea 

sustenabilă a resurselor (naturale și antropice) locale, iar ponderea agriculturii 

ecologice va fi dominantă în totalul activităților agricole, orientate spre dezvoltarea 

durabilă.  
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Comuna Podoleni își propune pentru perioada 2021-2027 să asigure locuitorilor săi un cadru propice 

pentru educație, muncă și de petrecere a timpului liber. Astfel, până în anul 2027, administrația publică 

locală a Comunei Podoleni va urmări: 

 

✓ îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin asigurarea accesului la utilitățile de bază, în 

special alimentare cu apă și canalizare, precum și prin crearea noi locuri de muncă, crescând astfel 

atractivitatea comunei, în special pentru tineri;  

 

✓ să asigure cadrul unei creșteri economice, prin atragerea de investitori din diferite sectoare de 

activitate, promovând activități precum agricultura ecologică; 

 

✓ să sprijine învățământul local prin asigurarea unor condiții optime de desfășurare a procesului 

educațional, precum și promovarea conceptului de învățare continuă, care să contribuie la 

creșterea gradului de pregătire a forței de muncă locale;  

 

✓ să sprijine acțiunile și activitățile de cooperare la nivel local, oferind suport pentru implicarea 

sectorului privat în viața comunei, sub forma parteneriatelor public-private, sau sub forma 

consultărilor și schimburilor de experiență; 

 

✓ să sprijine digitalizarea administrației publice locale. 
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DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE  
 

 

DD1. DEZVOLTARE RURALĂ ECHILIBRATĂ  

 

OBIECTIV STRATEGIC 

OS1. Dezvoltare rurală echilibrată și reducerea disparităților dintre localitățile componente ale comunei 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1.1. Îmbunătățirea aspectului general al comunei și modernizarea spațiilor publice  

1.2. Creșterea accesibilității prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber  

1.5. Promovarea și acordarea de sprijin pentru inițiativele sportive. 

 

CONTEXT 

Spațiul rural al secolului XXI prezintă toate 

premisele pentru a oferi locuitorilor săi condiții 

de trai similare mediului urban, cu avantajul 

adițional al unui mod de viață mai așezat și mai 

conectat cu natura.  

 

În țările dezvoltate (dar inclusiv în țara noastră, 

mai recent) există exemple de bună-practică, de 

comune ce au implementat în anii precedenți 

politici publice locale ce au dus la ridicarea 

standardelor de dezvoltare locală și a calității 

vieții, fapt ce a generat creșterea indicatorilor 

demografici, reușind astfel să atragă noi locuitori 

chiar în detrimentul unor centre urbane din 

vecinătate (ceea ce este de dorit și în cazul 

comunei Podoleni). Creșterea demografică și 

creșterea economică sunt interdependente și 

duc împreună la o dezvoltare economică 

organică și sănătoasă.  

 

Analizând situația actuală a dezvoltării locale, se 

pot identifica anumite direcții ce pot fi 

prioritizate pentru a asigura o dezvoltare 

sustenabilă și echilibrată, ce ar face comuna 

Podoleni atractivă pentru investitori și pentru 

populația tânără.  
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Infrastructura de acces este o condiție de bază a 

dezvoltării locale și deși comuna Podoleni se 

prezintă bine la acest capitol, mai există zone 

punctuale unde trebuie intervenit pentru a 

asigura tuturor locuitorilor (persoane fizice și 

juridice) condițiile de accesibilitate necesare. 

Satul Negritești suferă în mod special din 

perspectiva accesibilității, fiind poziționat 

(oarecum izolat) la o distanță considerabilă de 

centrul administrativ al comunei, ceea ce a 

generat de-a lungul timpului decalaje de 

dezvoltare pe diferite planuri față de satul 

Podoleni, ce trebuie adresate.  

 

Infrastructura tehnico-edilitară este un alt 

capitol ce necesită atenție sporită din partea 

administrației locale și trebuie făcute eforturi 

susținute pentru extinderea și modernizarea 

rețelelor de utilități (apă, canalizare, gaze 

naturale), în lipsa cărora există riscul degradării 

calității vieții și se poate ajunge la îmbătrânirea 

accelerată a populației, datorită faptului că 

tinerii tind să se stabilească în alte zone (în țară 

sau în străinătate), unde aceste condiții sunt 

implicite. 

 

Odată cu creșterea nivelului calității vieții și a 

avansului tehnologic, noi aspecte capătă o 

importanță din ce în ce mai mare în viața 

cotidiană, spre exemplu accesul la tehnologia 

informatică și la internet, care sunt pe cale să 

devină unul din drepturile fundamentale al 

omului contemporan. Pe lângă utilitatea uzuală 

a IT-ului și a internetului pentru populație 

(comunicare online, divertisment, redactare 

documente, cercetare online, creare și utilizare 

soluții informatice etc), de importanță majoră 

pentru administrația publică locală în 

perspectiva dezvoltării accelerate sunt soluțiile 

“smart village”, ce pot eficientiza gestionarea 

serviciilor publice și interacțiunea cu cetățenii. 

 

Ca o consecință a îndepărtării graduale de 

practicile agriculturii tradiționale de subzistență 

în mediul rural românesc, ce au tendința de a 

ocupa timpul țăranului de dimineață până seara, 

locuitorii satului contemporan beneficiază de 

mai mult timp liber, pe care pot să-l valorifice 

pentru agrement sau activități sportive. În acest 

sens, administrația locală își propune să asigure 

condițiile necesare pentru îndeplinirea acestor 

nevoi.  
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DD2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ  

 

OBIECTIV STRATEGIC 

OS2. Sprijinirea agriculturii și diversificarea economiei locale  

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

2.1. Creșterea productivității sectorului agricol prin promovarea practicilor ecologice 

2.2. Diversificarea activităților economice prin valorificarea resurselor locale și prin atragerea de 

investitori 

2.3. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul de afaceri și autoritățile publice  

 

CONTEXT 

Pilonii de bază ai economiei locale a comunei 

Podoleni sunt comerțul, construcțiile, industria 

extractivă, transporturile și - bineînțeles – 

agricultura. Este de dorit o diversificare și mai 

mare a activităților economice la nivel local și 

atragerea de noi investitori care să valorifice 

resursele locale într-un mod sustenabil.  

 

Agricultura rămâne principalul sector economic 

la nivel local, care angrenează o mare parte a 

populației. Calitățile superioare ale solului, 

precum și deceniile de cultivare a terenului în 

sistem individual (non-intensiv) și fără folosirea 

exagerată a îngrășămintelor chimice pot 

constitui bazele pentru trecerea la agricultura 

ecologică, cu respectarea factorilor naturali și de 

mediu.  

 

În același timp, trebuie încurajată folosirea 

tehnologiilor moderne și inovative în domeniul 

cultivării plantelor și al zootehniei, cu rezultate 

dovedite din punct de vedere al productivității. 

Producătorii locali trebuie sprijiniți pentru 

valorificarea producției pe plan local 

(organizarea de micropiețe, târguri locale) și 

chiar extern, unde organizarea în asociații de 

producători le poate asigura un avantaj 

competitiv. 

 

Sectorul de producție este destul de slab 

reprezentat, iar pentru dezvoltarea sa ar fi 

necesară crearea unei zone industriale cu acces 

facil la căile de comunicație și la utilități. Pentru 

aceasta, administrația publică locală va trebui să 

inventarieze terenurile și spațiile disponibile 

pentru investiții și în lipsa acestora să evalueze 

posibilitatea achiziționării de teren cu acest scop. 
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Din consultările cu mediul de afaceri local, 

îndeplinirea acestor condiții ar încuraja foarte 

mult diversificarea activităților de producție și 

crearea de noi locuri de muncă, ceea ce ar duce 

la crearea unui “cerc virtuos” ce ar duce la 

creșterea capacității de producție și implicit 

creșterea veniturilor societăților; aceasta s-ar 

traduce pe de o parte în creșterea calității vieții 

angajaților și familiilor lor, dar în același timp și 

în creșterea veniturilor bugetului local printr-un 

cuantum mai mare al taxelor și impozitelor. 

 

Un alt sector slab reprezentat local este cel al 

activităților de turism și agrement. De exemplu, 

în ciuda unor condiții absolut favorabile 

dezvoltării agro-turismului, până în acest 

moment nu există inițiative care să fructifice 

acest domeniu.  

 

Indiferent de sectorul de activitate vizat, se 

constată necesitatea elaborării unui plan 

strategic de atragere a investițiilor care să 

cuprindă stabilirea unui set de facilități pentru 

noii investitori sau crearea de programe de 

încurajare a antreprenoriatului la nivelul 

comunității locale. În acest sens administrația 

publică locală trebuie să susțină inițiativele 

private și să faciliteze concretizarea noilor 

proiecte de afaceri, inclusiv prin parteneriate de 

tip public-privat.  
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DD3. SERVICII PUBLICE MODERNE ȘI DE CALITATE  

 

OBIECTIV STRATEGIC 

OS3. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin oferirea de servicii publice de calitate  

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

3.1. Promovarea activităților cultural-educaționale și dezvoltarea de infrastructură specifică 

3.2. Conservarea, protejarea și restaurarea patrimoniului cultural local 

3.3. Valorificarea patrimoniului cultural local prin acțiuni de informare, promovare și cooperare; 

3.4. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și asistență socială 

3.5. Creșterea calității serviciilor medicale și sociale  

 

CONTEXT 

Unul din obiectivele principale asupra cărora 

Uniunea Europeană pune accent prin noua 

politică de coeziune pentru perioada 2021-2027 

este principiul unei Europe „mai apropiată de 

cetățenii săi”, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării 

durabile. Astfel, politicile locale capătă o 

greutate mai mare, elaborarea și implementarea 

lor fiind responsabilitatea administrației publice 

locale.  

 

Rolul administrației publice locale este de a 

satisface interesele generale ale locuitorilor și 

implicit asigurarea unor condiții de trai la un 

nivel cât mai ridicat, prin politicile publice și prin 

intermediul activității Serviciilor Publice locale 

din subordinea Primăriei.  

 

Siguranța cetățenilor, situațiile de urgență, 

precum și sănătatea, asistența socială sau 

învățământul sunt servicii publice prioritare ce 

au efect direct asupra calității vieții cetățenilor. 

De aceea, administrația publică trebuie să aibă în 

vedere măsuri și acțiuni specifice pentru 

îmbunătățirea acestor servicii, dar nu numai.  
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DD4. UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI 

 

OBIECTIV STRATEGIC 

OS4. Utilizarea eficientă a resurselor și reducerea amprentei de carbon prin măsuri specifice de eficiență 

energetică  

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice 

4.2. Modernizarea sistemului de iluminat public în vederea creșterii performanței energetice  

4.3. Îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor materiale în vederea tranziției către o economie 

circulară  

4.4. Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor  

4.5. Diminuarea riscurilor naturale și protejarea ariilor naturale 

 

CONTEXT 

Modificările climatice și degradarea continuă a 

factorilor de mediu reprezintă amenințări pentru 

Europa, dar și pentru întreaga lume. În acest 

sens, UE își propune să devină neutră din punct 

de vedere al emisiilor gazelor cu efect de seră 

până în 2050. Acest obiectiv este materializat 

sub forma unui Pact Verde European. Pe scurt, 

Pactul Verde European reprezintă foaia de 

parcurs a UE pentru dezvoltarea unei economii 

durabile. Pentru atingerea acestor obiective 

ambițioase este prevăzut un plan de măsuri care 

va contribui, prin acțiuni specifice, la utilizarea 

eficientă a resurselor, dar și la reducerea 

poluării.  

 

Importanța Pactului Verde European pentru 

comuna Podoleni este semnificativă, finanțarea 

agriculturii din fonduri europene urmând să fie 

condiționată de implementarea unor măsuri de 

mediu. În plus, vor fi sprijinite măsurile care 

vizează economia circulară, reciclarea și 

reutilizarea materialelor, precum și finanțarea 

construcțiilor eficiente din punct de vedere 

energetic. 
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DD5. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ ȘI DIGITALIZATĂ  

 

OBIECTIV STRATEGIC 

OS5. Dezvoltarea capacității administrative și adoptarea noilor tehnologii digitale 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

5.1. Îmbunătățirea capacității administrative prin dezvoltarea și implementarea de proiecte inovative;   

5.2. Digitalizarea serviciilor publice oferite cetățenilor; 

5.3. Dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații administrației publice locale și programe de 

informare în rândul populației 

 

CONTEXT 

Digitalizarea administrației publice locale 

reprezintă un punct prioritar pe agenda de 

dezvoltare strategică a României având în vedere 

că în UE-28, România se afla pe locul 26 în ceea 

ce privește digitalizarea37. Conform aceluiași 

raport, România primește puncte suplimentare 

la conectivitate și capital uman, situându-se pe 

locul 5 la conectivitate (49% din gospodării dețin 

conexiuni de bandă largă cu viteze foarte mari).  

 

În același context, în data de 9 martie 2021, 

Comisia Europeană a prezentat viziunea și 

perspectivele deceniului digital al Europei, 

viziune conturată în jurul a patru puncte 

prioritare: Competențe, Infrastructuri digitale 

 
37 
https://ec.europa.eu/romania/news/20200611_rapo
rt_rezilienta_digitala_ro 

sigure și durabile, Transformarea digitală a 

întreprinderilor precum și Digitalizarea serviciilor 

publice. Conform acestei viziuni, o componentă 

principală este reprezentată de digitalizarea 

serviciilor publice, vizând ca până în anul 2030, 

toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie 

disponibile online.  

 

În acest sens, comuna Podoleni se aliniază la 

această direcție de dezvoltare propunând o serie 

de proiecte care vor viza translarea în mediu 

digital a unor servicii publice esențiale, precum și 

creșterea gradului de alfabetizare digitală a 

diferitelor categorii socio-profesionale.  
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PLAN DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI  
 

PRIORITATEA 1. DEZVOLTARE RURALĂ ECHILIBRATĂ  
 

Plan de măsuri  
1.1. Măsuri privind îmbunătățirea aspectului general al comunei prin investiții specifice în infrastructura 

locală  

1.2. Măsuri privind dezvoltarea accesibilității în comuna Podoleni 

1.3. Măsuri privind modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

1.4. Măsuri privind diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber  

 

M 1.1. Îmbunătățirea aspectului general al comunei prin investiții specifice în infrastructura locală 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Elaborarea unei strategii de dezvoltare rurală de tip 

„Smart village”;  

 Reabilitare/ extindere/ modernizare/ construire de 

clădiri publice nZEB (care deservesc prestării unor 

servicii publice);  

 Inventarierea spațiilor verzi prin Realizarea 

Registrului Local al Spațiilor Verzi; 

 Amenajarea spațiilor verzi și a zonelor de 

promenadă; 

 Amenajarea de parcări pentru spațiile publice ale 

comunei;  

 Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă; 

Surse de finanțare posibile: 

PNRR – Pilonul IV (Coeziune socială și 

teritorială – Componenta 1); 

FEADR; 

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Granturi SEE și Norvegiene;  

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O1. Dezvoltare rurală echilibrată și reducerea disparităților dintre localitățile componente ale comunei  
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M 1.2. Dezvoltarea accesibilității în comuna Podoleni 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Reabilitarea și modernizarea tuturor străzilor; 

 Reabilitarea trotuarelor și amenajarea de noi trotuare 

acolo unde nu există; 

 Modernizarea spațiilor de parcare aferente instituțiilor 

publice; 

 Crearea de noi spații de parcare;  

 Crearea de infrastructură specifică pentru mijloacele de 

mobilitate alternativă (realizare piste pentru biciclete, 

rasteluri pentru biciclete etc.);  

 Construire/ modernizare/ reabilitare stații transport 

public (rutier); 

 Reconfigurarea traseelor de transport public local de 

persoane; 

 Construire puncte de încărcare a autovehiculelor 

electrice; 

 Sprijinirea inițiativelor de car pooling/ride sharing; 

 Amenajarea intersecțiilor cu drumul național;  

Surse de finanțare posibile: 

PNRR – Pilonul IV (Coeziune socială și 

teritorială – Componenta 1); 

FEADR; 

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Granturi SEE și Norvegiene;  

AFM;  

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Consiliul Județean Neamț; 

CNAIR; 

Mediul de afaceri local 

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O1. Dezvoltare rurală echilibrată și reducerea disparităților dintre localitățile componente ale comunei  

 

 

M 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu 

apă potabilă în satele Podoleni și Negritești; 

 Înființare rețea de canalizare în satele Podoleni și 

Negritești; 

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă 2021-2027, Axa Prioritară 2; 
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PNRR – Pilonul I (Tranziția Verde – 

Componenta 1); 

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

 Studiu privind identificarea de noi surse de apă 

potabilă; 

 Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale 

pentru zonele neacoperite;  

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Consiliul Județean Neamț; 

ADI „AQUA NEAMȚ”. 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O1. Dezvoltare rurală echilibrată și reducerea disparităților dintre localitățile componente ale comunei  

 

 

M 1.4. Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Modernizarea spațiilor verzi și a parcurilor tematice 

(scuaruri, grădini publice etc.); 

 Noi investiții în infrastructura sportivă (terenuri de 

minifotbal, handbal, baschet, volei);  

 Amenajarea / modernizarea spațiilor de joacă pentru 

copii;  

 Extinderea rețelelor wireless pentru sporirea 

accesibilității gratuite la Internet în spațiile publice;  

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Regional 2021-

2027, Axa Prioritară 5,  

PNRR – Pilonul IV (Coeziune socială și 

teritorială – Componenta 1); 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O1. Dezvoltare rurală echilibrată și reducerea disparităților dintre localitățile componente ale comunei  
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DD1. DEZVOLTARE RURALĂ ECHILIBRATĂ - ȚINTE CHEIE 

Indicator Țintă minimă 

Număr clădiri nZEB 

RLSV 

Lungimea aleilor și trotuarelor  

Lungime piste biciclete 

Grad de modernizare a străzilor  

Pondere gospodării racordate la sistemul de apă/apă uzată 

Pondere gospodării racordate la rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale 

Grad de acoperire cu rețea de iluminat public 

Spații verzi / parcuri tematice amenajate 

1 

1 

3 km 

3 km 

95% 

60% 

80% 

40% 

80% 

2 

 

 

PRIORITATEA 2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ  
 

Plan de măsuri  
2.1. Măsuri privind încurajarea antreprenoriatului local și creșterea atractivității pentru investitori 

2.2. Măsuri privind susținerea economiei și producătorilor locali prin valorificarea resurselor locale  

2.3. Măsuri privind sprijinirea agriculturii ecologice  

2.4. Măsuri privind îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri 

 

M 2.1. Încurajarea antreprenoriatului local și creșterea atractivității pentru investitori 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Evaluarea oportunităților oferite de comuna Podoleni pentru 

investitori; 

 Inventarierea terenurilor și spațiilor disponibile și pretabile 

pentru investiții; 

Surse de finanțare posibile: 

FEADR; 

Granturi SEE și Norvegiene;  

Fonduri guvernamentale; 
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Bugetul local  

 

 Achiziționarea de noi terenuri și spații pentru patrimoniul 

public;  

 Stabilirea unui set de facilități/avantaje pentru investitori, în 

conformitate cu legislația în vigoare;  

 Elaborarea unui plan strategic de atragere a investițiilor; 

 Crearea structurilor de sprijin a afacerilor;  

 Dezvoltarea unui Parc industrial smart;  

 Programe de informare și conștientizare a avantajelor inovației 

pentru dezvoltarea afacerilor;  

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O2. Sprijinirea agriculturii și diversificarea economiei locale  

 

M 2.2. Program de susținere a economiei și producătorilor locali prin valorificarea resurselor locale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea 

antreprenoriatului prin valorificarea resurselor locale; 

 Susținerea deschiderii de ferme certificate pentru produse 

specifice zonei;  

 Inventarierea potențialului de producție autohtonă și a 

resurselor locale în concordanță cu cererea; 

 Întâlniri periodice cu scopul identificării problemelor și 

necesităților specifice producătorilor locali; 

 Organizarea de târguri locale; 

 Amenajarea unei micro piețe agroalimentare pentru furnizorii 

locali; 

 Sprijinirea înființării de noi asociații ale producătorilor locali; 

 Dezvoltarea activităților economice complementare în scopul 

valorificării integrate a produselor prin agroturism (stâne 

ecologice, produse din fructe de pădure, meșteșuguri 

tradiționale etc.); 

Surse de finanțare posibile: 

FEADR;  

Granturi SEE și Norvegiene;  

Programul Național de Dezvoltare 

Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 
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 Crearea de puncte de colectare și prelucrare materii prime în 

agricultură;  

 Sprijinirea sectorului zootehnic prin înființarea unor spații 

destinate sacrificării animalelor și prelucrării produselor 

animaliere; 

 Valorificarea potențialului piscicol din comună;  

 Campanii de promovare a agro-turismului ca oportunitate de 

dezvoltare a economiei locale;  

 Încurajarea consumului de produse locale și dezvoltarea pieței 

locale; 

 Dezvoltarea unui aprozar virtual pentru valorificarea 

produselor agricole locale; 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O2. Sprijinirea agriculturii și diversificarea economiei locale  

 

M 2.3. Sprijinirea agriculturii ecologice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Elaborarea unei strategii locale privind agricultura 

ecologică; 

 Campanii de informare referitoare la avantajele 

agriculturii ecologice; 

 Dezvoltarea meșteșugurilor locale; 

 Sprijinirea obținerii certificării ecologice; 

 Dezvoltarea capacității de stocare/depozitare; 

 Creșterea cooperării între actorii implicați în 

agricultura locală; 

 Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole 

tradiționale; 

 Creșterea nivelului de cunoștințe a fermierilor; 

 Reamenajarea sistemului de irigații pentru suprafețele 

agricole ale comunei;  

Surse de finanțare posibile: 

FEADR;  

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Asociații de fermieri 
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 Încurajarea agricultorilor pentru a opta pentru tehnici 

de cultivare care să respecte factorii naturali și de 

mediu;  

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O2. Sprijinirea agriculturii și diversificarea economiei locale  

 

M 2.4. Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Consultarea periodică a mediului de afaceri local;  

 Organizarea de campanii de informare a oamenilor de 

afaceri pentru accesare de fonduri europene și alte 

surse de finanțare. 

 Pachet de taxe și impozite locale pentru start-up - uri; 

 Acordarea de facilități pentru încurajarea dezvoltării 

agroturismului;  

 Inventarierea spațiilor publice în vederea 

oportunităților de noi afaceri; 

 Corelarea cererii de forță de muncă și oferta 

educațională;  

 Facilitarea parteneriatelor de tip public-privat;  

Surse de finanțare posibile: 

Granturi SEE și Norvegiene;  

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O2. Sprijinirea agriculturii și diversificarea economiei locale  

 

 

DD2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ - ȚINTE CHEIE 

Indicator Țintă minimă 

Plan strategic de atragere a investițiilor 

Consultări anuale ale mediului de afaceri local 

Campanii de informare pentru mediul antreprenorial 

Piață agroalimentară construită / amenajată 

1 

2 

3 

1 
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PRIORITATEA 3. SERVICII PUBLICE MODERNE ȘI DE CALITATE  
 

Plan de măsuri  
3.1. Măsuri privind îmbunătățirea serviciilor de siguranță și ordine publică 

3.2. Măsuri privind modernizarea instituțiilor de învățământ și creșterea eficienței actului educațional  

3.3 Măsuri privind punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al comunei  

3.4. Măsuri privind sprijinirea și diversificarea activităților culturale locale și dezvoltarea infrastructurii 

culturale specifice 

3.5. Măsuri privind dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale și creșterea calității serviciilor oferite  

 

M 3.1. Îmbunătățirea serviciilor de siguranță și ordine publică 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Dotarea cu sisteme de supraveghere video a locurilor 

publice cu infracționalitate ridicată;  

 Organizarea de campanii de informare cu privire la 

siguranța cetățeanului;  

 Iluminarea trecerilor de pietoni de pe DN15; 

 Măsuri de siguranță pasivă pe DN15; 

Surse de finanțare posibile: 

PNRR – Pilonul III (Creștere inteligentă, 

sustenabilă și incluzivă – Componenta 8); 

Programul Operațional Transport, Axa 

Prioritară 9; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

IPJ Neamț 

CNAIR  

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O3. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin oferirea de servicii publice de calitate 
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M 3.2. Modernizarea instituțiilor de învățământ și creșterea eficienței actului educațional 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea clădirilor 

unităților de învățământ;  

 Dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ 

(laboratoare, ateliere, săli de sport etc.);  

 Realizarea, amenajare și dotare centru After-School;  

 Construirea unei săli de sport, la care să aibă acces și 

locuitorii comunei;  

 Construire locuințe pentru specialiști în educație și 

sănătate – inclusiv case pasive;  

 Sprijinirea formării profesionale a cadrelor didactice;  

 Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație; 

 Acțiuni de prevenire a abandonului școlar și a 

comportamentului violent în școli; 

 Asigurarea suportului necesar pentru dezvoltarea 

competențelor digitale ale elevilor prin achiziționarea 

de materiale educaționale, cursuri, softuri, 

echipamente etc.;  

 Crearea/dezvoltarea mecanismelor de monitorizare, 

avertizare, prevenire și combaterea abandonului 

școlar/părăsirea timpurie a școlii/segregare școlară; 

 Crearea și dezvoltarea unor platforme digitale de 

învățământ la distanță; 

 Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor 

didactice și ale elevilor; 

 Identificarea, sprijinirea și promovarea copiilor 

supradotați; 

 Creșterea gradului de sănătate a elevilor; 

 Sprijinirea mobilității elevilor prin achiziționarea de 

microbuze/autobuze electrice; 

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Regional 2021-

2027, Axa Prioritară 6; 

Programul Operațional Educație și 

Ocupare 2021-2027, Axele Prioritare 2 și 3; 

Programul Operațional Sănătate 2021-

2023; 

PNRR – Pilonul II (Transformarea digitală – 

Componenta 2), Pilonul IV (Coeziune 

socială și teritorială, Componenta 1); 

AFM; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 
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 „Școli verzi”  

 Programe de informare, consiliere și educație 

parentală pentru părinți;  

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O3. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin oferirea de servicii publice de calitate 

 

M 3.3. Punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al comunei 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Restaurarea și dotarea monumentelor istorice; 

 Reabilitarea și valorificarea Conacului Krupenschi;  

 Iluminat arhitectural; 

 Reabilitare, modernizare drumuri de acces către 

obiectivele de patrimoniu cultural, ecumenic, istoric; 

 Actualizarea monografiei Comunei Podoleni; 

 Reînființarea Corului Mixt al comunei;  

 Reînființarea Muzeului Satului;  

 Înființarea Muzeului Memorial „Alexandru Podoleanu”  

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Regional 2021-

2027, AP6;  

Granturi SEE și Norvegiene; 

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Muzeul Județean Neamț 

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O3. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin oferirea de servicii publice de calitate 

 

M 3.4. Sprijinirea și diversificarea activităților culturale locale și dezvoltarea infrastructurii culturale 

specifice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Organizarea de evenimente cu tematică istorică și 

culturală; 

Surse de finanțare posibile: 
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Programul Operațional Regional 2021-

2027 Axa Prioritară 6;  

Programul Operațional Educație și 

Ocupare;  

Granturi SEE și Norvegiene;  

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

 Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural; 

 Modernizarea / dotarea Casei de Cultură cu 

infrastructură specifică, care să contribuie la creșterea 

activităților cultural-artistice;  

 Modernizarea și dotarea bibliotecii comunale; 

 Sprijinirea întreprinzătorilor specializați în meșteșuguri 

tradiționale; 

 Înființarea/dezvoltarea unor centre de tineret la nivel 

comunitar care să ofere activități specifice adaptate 

tinerilor;  

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 

Biblioteca Comunală 

Muzeul Județean  

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O3. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin oferirea de servicii publice de calitate 

 

M 3.5. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale și creșterea calității serviciilor oferite 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Crearea de facilități pentru cadrele medicale 

specializate;  

 Dotarea unităților sanitare cu echipamente specifice 

moderne de screening, diagnostic precoce și 

monitorizarea pacienților cronici;  

 Dezvoltarea serviciilor sociale identificate ca fiind 

necesare pentru comunitate;  

 Construire locuințe pentru specialiști în educație și 

sănătate – inclusiv case pasive;  

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Sănătate 2021-

2027; 

Programul Operațional Incluziune și 

Demnitate Socială, Axele Prioritare 3, 5; 

PNRR – Pilonul IV (Coeziune socială și 

teritorială), Pilonul V Sănătate și reziliență 

economică, socială și instituțională; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  
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  Dezvoltarea centrelor moderne de tip rezidențial și 

/sau nerezidențial pentru persoanele aflate în 

dificultate; 

 Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de 

servicii sociale; 

 Sprijinirea activităților ONG-urilor din domeniul social; 

 Campanii de voluntariat pentru sprijinirea persoanelor 

dezavantajate; 

 Campanii de conștientizare asupra violenței 

domestice; 

 Campanii de prevenție și educație pentru sănătate;  

 Achiziționarea și distribuirea de materiale igienico-

sanitare ca măsură preventivă de sănătate;  

 Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în 

dificultate (servicii îngrijire, locuințe protejate); 

 Întreprinderi sociale orientate pe integrarea în muncă 

a tinerilor (inclusiv tineri NEETS);  

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

CJ Neamț 

Unitățile medicale 

DSP Neamț 

AJPIS Neamț 

DGASPC  

Asociații și fundații  

Mediul de afaceri local  

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O3. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin oferirea de servicii publice de calitate 

 

DD3. SERVICII PUBLICE MODERNE ȘI DE CALITATE - ȚINTE CHEIE 

Indicator Țintă minimă 

Sistem de supraveghere video 

Unități de învățământ modernizate și dotate cu infrastructură specifică 

Centru-after school  

Sală de sport aferentă Școlii „Alexandru Podoleanu” 

Monumente istorice reabilitate și valorificate 

Evenimente culturale organizate la nivel local  

Centre de servicii sociale înființate 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 
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PRIORITATEA 4. UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI IMPACT REDUS 

ASUPRA MEDIULUI 
 

Plan de măsuri  
4.1. Măsuri privind utilizarea surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea eficienței energetice 

4.2. Măsuri privind îmbunătățirea managementului deșeurilor 

4.3. Măsuri privind diminuarea riscurilor naturale și protejarea ariilor naturale  

 

M 4.1. Utilizarea surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea eficienței energetice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Iluminat public digital cu sistem de telegestiune;  

 Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă; 

 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice; 

 Implementarea sistemelor de furnizare a energiei 

termice pentru încălzire și prepararea apei calde de 

consum din surse alternative/regenerabile în cadrul 

clădirilor publice; 

 Implementarea sistemelor de management al 

funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și 

instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și 

gestionarea energiei electrice; 

 Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată, durată mare de viață; 

 Înființare stații alimentare autovehicule electrice;  

 Campanii de informare și educare privind consumul 

responsabil de energie în rândul locuitorilor și mediului 

de afaceri local;  

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Regional 2021-

2027, Axa Prioritară 2; 

Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă 2021-2027, Axa Prioritară 1;  

PNRR – Pilonul I (Tranziția Verde – 

Componenta 1), Pilonul IV (Coeziune 

socială și teritorială – Componenta 1);  

Fonduri guvernamentale; 

AFM: 

Granturi SEE; 

Bugetul local.  

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O4. Utilizarea eficientă a resurselor și reducerea amprentei de carbon prin măsuri specifice de eficiență 

energetică 
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M 4.2. Îmbunătățirea managementului deșeurilor 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Implementarea sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor; 

 Campanii de educare și informare cu privire la colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

 Campanii de informare privind compostarea individuală a 

deșeurilor;  

 Reducerea cantităților de deșeuri alimentare generate; 

 Dezvoltarea unor instalații de producere a 

compostului/biogazului; 

 Dezvoltarea unor platforme în fermele mici și medii 

pentru colectarea și valorificarea gunoiului de grajd;  

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă 2021-2027, Axa Prioritară 1;  

PNRR – Pilonul I (Tranziția Verde – 

Componenta 3); 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Companii de furnizare servicii publice 

de salubritate 

ADI ECONEAMȚ  

Agenția pentru Protecția Mediului  

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O4. Utilizarea eficientă a resurselor și reducerea amprentei de carbon prin măsuri specifice de eficiență 

energetică 

 

M 4.3. Diminuarea riscurilor naturale și protejarea ariilor naturale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027  Lucrări de regularizare a cursurilor de apă; 

 Promovarea adaptării la schimbări climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor; 

Surse de finanțare posibile: 

Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă 2021-2027, Axele Prioritare 2, 

3 și 4; 
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Granturi SEE și Norvegiene; 

Programul Național de Dezvoltare 

Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

 Amenajări pentru protecția mediului: perdele forestiere 

cu rol de protecție împotriva alunecărilor de teren, a 

înzăpezirii sau a poluării cu gaze;  

 Dezvoltarea capacității și calității serviciilor de urgență 

prin dezvoltarea infrastructurii și a sistemului de pregătire 

a personalului ce încadrează serviciile de urgență 

profesioniste și voluntare;  

 Educarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la 

protecția mediului înconjurător și a biodiversității;  

 Acțiuni de voluntariat în vederea ecologizării zonelor 

verzi; 

 Sprijinirea practicilor agricole tradiționale; 

 Cartarea habitatelor naturale și inventarierea speciilor de 

interes comunitar în vederea determinării măsurilor 

pentru îmbunătățirea / menținerea stării de conservare a 

speciilor și habitatelor de importanță comunitară; 

 Campanii de informare privind protecția mediului 

adresate locuitorilor comunei;  

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Consiliul Județean Neamț 

Agenția pentru Protecția Mediului 

Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate 

Mediul de afaceri local 

 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O4. Utilizarea eficientă a resurselor și reducerea amprentei de carbon prin măsuri specifice de eficiență 

energetică 

 

DD4. UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI - ȚINTE CHEIE 

Indicator Țintă minimă 

Număr clădiri reabilitate energetic 

Stații alimentare autovehicule electrice  

Suprafață spații verzi/locuitor 

Grad de deservire a serviciilor de salubritate 

Număr puncte de colectare selectivă a deșeurilor 

Campanii de informare, educare, conștientizare  

1 

2 

26 mp/loc. 

80% 

10 

5 
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PRIORITATEA 5. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ ȘI 

DIGITALIZATĂ  
 

Plan de măsuri  
5.1. Măsuri privind modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 

5.2. Măsuri privind îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul administrației 

publice 

5.3. Măsuri privind dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite prin digitalizarea 

 

M 5.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Lucrări de întreținere și modernizare a clădirii Primăriei 

Podoleni în vederea asigurării eficienței energetice; 

 Reabilitarea și modernizarea clădirilor instituțiilor ce 

asigură servicii publice în vederea asigurării eficienței 

energetice; 

 Achiziția utilajelor pentru lucrări publice; 

 Achiziția de mijloace de transport verzi pentru 

administrația publică locală; 

 Înființarea unor puncte de informare digitale; 

 Achiziția echipamentelor de calcul moderne și 

infrastructura aferentă;  

Surse de finanțare posibile: 

PNRR – Pilonul IV (Coeziune socială și 

teritorială – Componenta 1), Pilonul II 

(Transformarea digitală – Componenta 1);  

Granturi SEE și Norvegiene; 

AFM;  

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O5. Dezvoltarea capacității administrative și adoptarea noilor tehnologii digitale 

 

M 5.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul administrației publice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 
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2021-2027 

 

 Organizarea de cursuri în domeniul planificării 

strategice, cu accent pe corelarea politicilor publice 

cu managementul financiar; 

 Elaborarea și implementarea de mecanisme de 

implementare și monitorizare a politicilor publice 

printr-o abordare integrată: elaborare politică 

publică, instruire, îmbunătățire management resurse 

umane - mecanism de implementare și monitorizare;  

Surse de finanțare posibile: 

PNRR – Pilonul II (Transformarea digitală – 

Componenta 1); 

Programul Operațional Educație și Ocupare;  

Granturi SEE și Norvegiene; 

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul local  

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   

Mediul de afaceri local 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O5. Dezvoltarea capacității administrative și adoptarea noilor tehnologii digitale 

 

M 5.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite prin digitalizarea 

administrației publice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2021-2027 

 

 Analiza nevoilor de pregătire a resurselor umane în 

concordanță cu nevoile instituționale; 

 Dezvoltarea de instrumente suport în elaborarea și 

implementarea strategiilor proprii de resurse umane; 

 Instruirea personalului în domeniul planificării și 

managementul resurselor umane, procese și proceduri de 

muncă, formare și dezvoltare aptitudini etc.; 

 Evaluarea proceselor și procedurilor de lucru interne 

utilizate și simplificarea/actualizarea acestora pentru 

reducerea timpilor de furnizare a serviciilor și creșterea 

eficienței acestora; 

 Realizarea cadastrului general; 

Surse de finanțare posibile: 

PNRR – Pilonul II (Transformarea 

digitală – Componenta 1); 

Fonduri guvernamentale; 

Granturi SEE și Norvegiene; 

Bugetul local. 

Responsabili/ Parteneri: 

Consiliul Local Podoleni   
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 Digitalizarea instrumentelor de planificare urbană (PUG, 

PUZ); 

 Dezvoltarea competențelor digitale ale funcționarilor 

publici; 

 Dezvoltarea sistemelor interne și a mecanismelor de 

management a performanței, de monitorizare și evaluare 

a gestionării serviciilor publice; 

 Maparea și informatizarea resurselor publice gestionate 

de Primăria Podoleni (spații, terenuri); 

 Implementarea sistemelor de plată on-line a taxelor și 

impozitelor;  

 Sisteme de gestiune a documentelor; 

 Sisteme informatice integrate pentru oferirea serviciilor 

publice; 

 Actualizare site web; 

 Maparea și informatizarea resurselor publice gestionate 

de Primăria Podoleni (spații, terenuri); 

 Inventarierea și digitalizarea inventarului bunurilor  care 

constituie domeniu public; 

 Implementarea sistemelor de plată on-line a taxelor și 

impozitelor;  

 Educație digitală pentru locuitorii comunei; 

Încadrarea în obiectivele Strategiei: 

O5. Dezvoltarea capacității administrative și adoptarea noilor tehnologii digitale 

 

 

DD5. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ ȘI DIGITALIZATĂ - ȚINTE CHEIE 

Indicator Țintă minimă 

Plan de eficientizare și digitalizare a serviciilor publice 

Cursuri de instruire și formare a funcționarilor publici  

Birou on-line pentru plata taxelor și impozitelor 

1 

2 

1 
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LISTA MĂSURILOR PE DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 
 

DD1. DEZVOLTARE RURALĂ ECHILIBRATĂ  

M 1.1. Îmbunătățirea aspectului general al comunei prin investiții specifice în infrastructura locală  

M 1.2. Dezvoltarea accesibilității în comuna Podoleni 

M 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

M 1.4. Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber 

 

DD2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ  

M 2.1. Încurajarea antreprenoriatului local și creșterea atractivității pentru investitori 

M 2.2. Program de susținere a economiei și producătorilor locali prin valorificarea resurselor locale  

M 2.3. Sprijinirea agriculturii ecologice  

M 2.4. Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri 

 

DD3. SERVICII PUBLICE MODERNE ȘI DE CALITATE  

M 3.1. Îmbunătățirea serviciilor de siguranță și ordine publică 

M 3.2. Modernizarea instituțiilor de învățământ și creșterea eficienței actului educațional  

M 3.3 Punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al comunei  

M 3.4. Sprijinirea și diversificarea activităților culturale locale și dezvoltarea infrastructurii culturale 

specifice 

M 3.5. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale și creșterea calității serviciilor oferite  

 

DD4. UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI 

M 4.1. Utilizarea surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea eficienței energetice 

M 4.2. Îmbunătățirea managementului deșeurilor 

M 4.3. Diminuarea riscurilor naturale și protejarea ariilor naturale  

 

DD5. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ ȘI DIGITALIZATĂ  

M 5.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 

M 5.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul administrației publice 

M 5.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite prin digitalizarea  
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PORTOFOLIUL EXTINS DE PROIECTE 
 

Nr. 

Crt. 
Proiect 

Sursă de 

finanțare 

potențială 

Etape de 

implementare 

ETAPE PROPUSE DE IMPLEMENTARE 

Termen scurt (I): 2021 – 2022; Termen mediu (II): 2023 – 2024; Termen lung (III): 2025 - 2027 

DD1. DEZVOLTARE RURALĂ ECHILIBRATĂ 

1.  Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Podoleni PNRR, PODD 

(AP 2) 

I 

2.  Înființare rețea de canalizare și racordarea la stația de epurare 

existentă în comuna Podoleni  

PNRR, PODD 

(AP 2) 

I 

3.  Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale PNRR I 

4.  Studiu privind identificarea unor surse noi de apă potabilă buget local I 

5.  Reabilitarea și modernizarea integrală a drumurilor din comună PNDL, 

buget local 

II 

6.  Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă și sătești din 

comuna Podoleni  

PNDL, buget 

local 

III 

7.  Construcții de trotuare, podețe și șanțuri betonate în comuna 

Podoleni 
PNDL 

I 

8.  Construcția de trotuare pe DN 15 în vederea sporirii siguranței 

pietonilor  
PNDL 

II 

9.  Amenajarea parcărilor aferente instituțiilor publice PNDL II 

10.  Dezvoltarea infrastructurii velo (rasteluri la instituțiile publice, piste 

etc.)  

PNRR I 

11.  Modernizarea stațiilor de transport public local de persoane PNRR I 

12.  Elaborarea unei strategii de dezvoltare rurală de tip „Smart Village” buget local II 

13.  Reabilitarea spațiilor verzi PNRR II 

14.  Amenajarea, modernizarea și dotarea spațiilor de joacă pentru copii PNRR II 

15.  Extinderea rețelei wireless PNRR II 

DD2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ 

16.  Amenajarea unei micro piețe agroalimentare pentru producătorii 

locali 

FEADR, POR 

(AP.6) 

II 
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17.  Sprijinirea sectorului zootehnic prin înființarea unor spații destinate 

sacrificării animalelor și prelucrării produselor animaliere 
FEADR 

II 

18.  Înființarea de puncte de prelucrare a legumelor FEADR, 

POR (AP.6) 

II 

19.  Înființarea unor spații de depozitare a cerealelor FEADR, 

POR (AP.6) 

I 

20.  Valorificarea potențialului piscicol din comună  FEADR III 

21.  Sprijinirea și dezvoltarea meșteșugurilor locale  POR (AP. 6) II 

22.  Dezvoltarea unei aplicații online de distribuție a produselor locale  PNRR, buget 

local 

II 

DD3. SERVICII PUBLICE MODERNE ȘI DE CALITATE 

23.  Sisteme de supraveghere video în vederea creșterii siguranței și 

ordinii publice  
POR (AP. 6) 

I 

24.  Iluminarea trecerilor de pietoni aferente DN 15 POT I 

25.  Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor unităților de 

învățământ 
PNRR 

I 

26.  Dotarea unităților de învățământ PNRR, POR I 

27.  Înființare cabinet școlar medical POS I 

28.  Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din comuna 

Podoleni  
PNRR, AFM 

II 

29.  Construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate PNRR III 

30.  Prevenirea abandonului școlar și comportamentului violent în școli POEO (AP 2) I 

31.  Reabilitarea și valorificarea Conacului Krupenschi POR (AP. 6) II 

32.  Modernizarea și dotarea Bibliotecii Comunale buget local II 

33.  Înființarea unei Creșe POR (AP. 5) I 

34.  Înființarea unui Centru After School POR (AP. 5) I 

35.  Construirea și dotarea unei săli de sport în comuna Podoleni POR, PNCIPS I 

36.  Achiziționarea de materiale și echipamente sportive pentru elevii și 

membrii Asociației Sportive Știința din cadrul Școlii Gimnaziale 

„Alexandru Podoleanu”  

buget local 

I 

37.  Crearea unui Centru de Documentare și Informare în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Alexandru Podoleanu” 
POR (AP. 5) 

II 

38.  Amenajarea spațiilor exterioare unităților de învățământ POR (AP. 5) II 

39.  Înființarea unui muzeu etnografic buget local III 
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40.  Înființarea unui cor, a unei formații de dansuri populare la nivelul 

comunei Podoleni 
buget local 

II 

41.  Înființarea unui Centru de Zi pentru persoane aparținând grupurilor 

vulnerabile  

POIDS (AP. 3, 

5) 

I 

DD4. UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI 

42.  Consolidare poduri peste cei trei afluenți ai râului Bistrița ce străbat 

comuna Podoleni: Câlneș, Celacu și Verdele  

PNDL, buget 

local 

I 

43.  Lucrări de regularizare, decolmatare și stabilizare a cursurilor de apă 

de pe teritoriul comunei în vederea gestionării riscurilor la inundații 
PODD (AP. 4) 

I 

44.  Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență PODD (AP 1), 

PNRR 

II 

45.  Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă  buget local II 

46.  Realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi buget local II 

47.  Iluminat public inteligent cu sistem de telegestiune PODD (AP 1), 

PNRR 

I 

48.  Amenajarea unui punct de încărcare a autovehiculelor electrice PNRR, AFM I 

49.  Achiziția unui autobuz electric pentru transportul școlarilor PNRR, AFM II 

50.  Amenajarea unei instalații de compost/biogaz PNRR, AFM II 

DD5. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ ȘI DIGITALIZATĂ 

51.  Construire, amenajare, dotare și dare în folosință a unui nou sediu 

pentru Primăria comunei Podoleni 
buget local 

III 

52.  Digitalizarea administrației publice locale PNRR I 

53.  Implementarea unui sistem de management a documentelor PNRR II 

54.  Dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru servicii și aplicații 

online (eliberare certificat atestare fiscală, stadiul cererilor depuse, 

petiții, formulare tip, stare civilă etc) 

PNRR 

I 

55.  Instruirea personalului administrației publice locale în vederea 

sporirii competențelor digitale 
PNRR 

III 

56.  Realizarea inventarului digital al bunurilor publice/investiții etc. la 

nivelul comunei  
buget local 

I 

 

Notă: Perioadele de implementare ale proiectelor depind de disponibilitatea surselor de finanțare și de configurarea 

programelor de finanțare disponibile în perioada de programare 2021 - 2027. În acest context, proiectele propuse 

vor fi implementate în funcție de posibilitățile viitoare de finanțare, atât din fonduri nerambursabile europene, dar și 

din alte surse.  
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE 
 

Din lista lungă de proiecte, au fost extrase cele a căror implementare se impune cu necesitate. Pentru acestea au 

fost întocmite FIȘE DE PROIECT, care pot fi un punct de plecare în fundamentarea documentațiilor tehnice și de 

finanțare.   

 

1. Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Podoleni 

Scopul proiectului Înființarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă pentru satele 

Podoleni și Negritești în vederea creșterii calității vieții și sănătății populației.  

Obiective specifice • Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă; 

• Creșterea gradului de sănătate a populației;  

Justificare În prezent, comuna Podoleni nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu 

apă potabilă. Există o rețea locală alimentată dintr-o sursă locală dar care nu este 

administrată și nu este controlată din punct de vedere sanitar în vederea respectării 

parametrilor de calitate. Această rețea deservește doar zona centrală a satului 

Podoleni în rest principala sursă de apă o reprezintă puțurile proprii. O problemă 

specifică comunei Podoleni este reprezentată de poluarea apelor subterane din zona 

centrală cu hidrocarburi ceea ce face imposibilă alimentarea cu apă din puțuri 

individuale. În cadrul sondajului realizat în cadrul procesului de elaborare a SDL, 

44,6% (Podoleni), 32,4% (Negritești) dintre respondenți au identificat infrastructura 

tehnico-edilitară ca fiind principala problemă a comunei Podoleni. În același timp, 

26% dintre respondenți consideră că sectorul echipării tehnico-edilitară (iluminat, 

gaze natural, serviciul de apă-canal salubritate) trebuie să fie dezvoltat, cu prioritate, 

în perioada următoare.  

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Locuitorii comunei Podoleni; 

• Agenții economici care activează în comuna Podoleni; 

Parteneri • Consiliul Local Podoleni; 

• Consiliul Județean Neamț 

• ADI „AQUA NEAMȚ” 

• Compania Județeană  APA SERV SA 

Stadiu actual În zona centrală a satului Podoleni există o rețea de 4,4 km de alimentare cu apă cu 

captare din izvoare locale, nefiind organizată într-un sistem centralizat. La această 

rețea sunt racordate 200 gospodării. 

Activități principale • Construcția rețelei de apă; 

• Racordarea gospodăriilor la rețeaua de apă. 



NOVATIQ VISION 

178 

Surse de finanțare PODD (Axa Prioritară 2); 

PNRR; 

Finanțări guvernamentale. 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Obiectivul 6 din SNDR 2030 – Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei 

și sanitație pentru toți; 

Strategia pentru Dezvoltarea Teritorială a României 2030 

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

 

2. Înființare rețea de canalizare și racordarea la stația de epurare existentă în comuna Podoleni 

Scopul proiectului Înființarea unui sistem integrat de canalizare și epurare a apelor uzate menajere în 

comuna Podoleni în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai și protejarea apelor 

Obiective specifice • Înființare rețea de canalizare; 

• Reducerea poluării apelor de suprafață și a apelor freatice; 

• Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor; 

• Creșterea atractivității comunei.  

Justificare În prezent, comuna Podoleni nu dispune de rețea de canalizare. În lipsa unui sistem 

centralizat, gospodăriile din comună contribuie la intensificarea fenomenului de poluare 

a apelor freatice cu nitriți și nitrați.  

Un avantaj pentru această investiție este reprezentat de existența unei stații de epurare 

funcțională, a cărei capacitate permite preluarea și apelor uzate din comuna Podoleni. 

În conformitate cu SNDR, până în anul 2030 90% din gospodăriile din mediul rural vor fi 

conectate la rețeaua de apă potabilă și canalizare. 

Grup țintă/Beneficiari • Locuitorii comunei Podoleni; 

• Agenții economici care activează în comuna Podoleni; 

Parteneri • Consiliul Local Podoleni; 

• Consiliul Județean Neamț 

• ADI „AQUA NEAMȚ” 

• Compania Județeană APA SERV SA 

Stadiu actual În prezent, nu există rețea de canalizare. Predomină fosele septice.  

Activități principale • Construcția rețelei de canalizare; 

• Racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare. 

Surse de finanțare PODD (Axa Prioritară 2); 

PNRR; 

Finanțări guvernamentale. 
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Coerență cu alte 

programe/strategii 

Obiectivul 6 din SNDR 2030 – Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și 

sanitație pentru toți; 

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

 

3. Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale 

Scopul proiectului Continuarea extinderii rețelei de distribuție a gazelor naturale la nivelul comunei 

Podoleni 

Obiective specifice • Extinderea rețelei de gaze naturale; 

Justificare La nivelul comunei, majoritatea locuitorilor folosesc în continuare încălzirea cu 

combustibili solizi, în sobe învechite cu un grad scăzut de eficiență energetică și cu 

emisii de GES. Oportunitățile de racordare a gospodăriilor la rețeaua de gaze care 

decurg din OUG128/2020 privind Programul Național de racordare a populației la 

rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale impun acest proiect în lista 

prioritară de investiții a administrației publice locale. 

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Locuitorii comunei Podoleni; 

• Agenții economici care activează în comuna Podoleni; 

Parteneri • Consiliul local Podoleni; 

• DelGaz Grid SA 

Stadiu actual În anul 2021, conform informațiilor furnizate de către Primăria Podoleni, lungimea 

rețelei de distribuție a gazelor era de 13,4 la care erau racordate 300 gospodării. 

Activități principale • Extinderea rețea de distribuție a gazelor naturale. 

• Racordarea gospodăriilor la rețeaua la rețeaua de distribuție. 

Surse de finanțare PNRR 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

PNRR, Programul Național de racordare a Populației și consumatorilor non-casnici la 

rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale. 

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 
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4. Restaurarea conacului Krupenschi 

Scopul proiectului Restaurarea și dotarea conacului Krupenschi în vederea punerii în valoare a 

patrimoniului cultural local.  

Obiective specifice • Valorificarea și protejarea patrimoniului construit local; 

• Creșterea atractivității comunei Podoleni; 

Justificare Conacul Krupenschi este un obiectiv cultural de interes local, aflat pe lista 

monumentelor istorice a județului Neamț având codul NT-II-m-B-10641.01. În 

prezent conacul se află într-o stare avansată de degradare necesitând lucrări ample 

de restaurare ca urmare a incendiului din vara anul 2011. Restaurarea conacului ar 

putea pune la dispoziția locuitorilor un spațiu de petrecere a timpului liber în care se 

vor putea desfășura activități culturale, educaționale având în vedere bogatele 

tradiții locale. Restaurarea conacului va contribui la protejarea patrimoniului 

construit local. 

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Locuitorii comunei Podoleni; 

• Vizitatorii comunei Podoleni. 

Parteneri • Consiliul local Podoleni 

• Muzeul Județean Neamț 

Stadiu actual Stare avansată de degradare, lipsă acoperiș. 

Activități principale • Restaurare și reabilitare clădiri conac Krupenschi; 

• Reabilitarea și modernizarea căilor de acces. 

Surse de finanțare POR (AP. 6) 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Strategia pentru cultură și patrimoniu național (2016-2022)  

Perioadă estimată de 

implementare 

2023-2024 

 

 

5. Sisteme de supraveghere video în vederea creșterii siguranței și ordinii publice 

Scopul proiectului Creșterea nivelului de ordine și siguranță publică la nivelul comunei Podoleni prin 

descurajarea actelor contravenționale/infracționale. 

Obiective specifice • Prevenirea și descurajarea fenomenului contravențional/infracțional în 
zonele de risc; 

• Supravegherea spațiului public din apropierea instituțiilor de învățământ; 

• Supravegherea punctelor de depozitare necontrolată a deșeurilor; 

• Asigurarea de probe juridice. 
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Justificare Sistemul de supraveghere video are rolul de creștere a siguranței și de prevenire a 

actelor antisociale. Prezența camerelor de supraveghere instalate în alte localități au 

dus la scăderea fenomenului contravențional/infracțional. Prin implementarea unui 

asemenea sistem comuna Podoleni dorește să scadă ratele de criminalitate cu scopul 

creșterii condițiilor de viață și a atractivității comunei. Sistemele de supraveghere 

video devin din ce în ce mai eficiente în prevenirea actelor cu caracter antisocial, 

infracțional și contravențional precum și în furnizarea de probe juridice în rezolvarea 

infracțiunilor, prevenirea vandalismului și nu în ultimul rând, a furturilor. Se dorește 

instalarea camerelor în zone precum intrările și ieșirile din localități, intersecții de 

străzi, zona centrală, precum și în zonele în care se aruncă deșeuri în mod 

necontrolat. 

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Locuitorii comunei Podoleni; 

• Elevii comunei Podoleni; 

• Agenții economici care activează în comuna Podoleni. 

Parteneri Consiliul local Podoleni; 

Stadiu actual În prezent, pe teritoriul comunei nu există sisteme de monitorizare video.  

Activități principale • Instalarea sistemului video inteligent; 

• Pregătirea personalului care va deservi sistemul. 

Surse de finanțare POR (AP. 6) 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030  

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

 

6. Înființarea unui Centru de Zi pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile  

Scopul proiectului Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele aparținând 

grupurilor vulnerabile (persoane vârstnice, copii defavorizați din comuna Podoleni 

etc.)  

Obiective specifice • Susținerea sectorului social local; 

• Facilitarea participării persoanelor vârstnice și a celor tinere, la activități 
recreative și distractive;  

Justificare În anul 2020, conform datelor furnizate de către Casa de Pensii Neamț, în comuna 

Podoleni, 21,8% din populație era reprezentată de pensionari. Structura pe grupe de 

vârstă, arată că 84,7% din totalul pensionarilor înregistrați aveau peste 65 de ani. În 

plus, în această categorie, există situații  speciale de persoane care nu beneficiază de 
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îndemnizații, având probleme de sănătate și neavând aparținători. Un centru de zi ar 

rezolva o parte din probleme, în sensul că, în acest centru, persoanele vulnerabile ar 

putea beneficia de servicii sociale specializate, precum și asistență medicală de 

specialitate.  

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Persoane din grupurile vulnerabile  

Parteneri Consiliul local al comunei Podoleni 

Organizații non-guvernamentale  

Activități principale • Construcția și dotarea unui centru de zi 

Surse de finanțare Buget local 

Granturi SEE; 

Fonduri guvernamentale.  

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Strategiei Națională privind incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 

2021-2027.  

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

7. Înființarea unei Creșe  

Scopul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ante-preșcolare la nivelul comunei 

Podoleni, prin construirea unei crește, în vederea creșterii gradului de participare la 

nivelul educației timpurii. 

Obiective specifice • Construirea și dotarea unei creșe cu program de zi; 

• Crearea de locuri de muncă; 

• Creșterea calității și atractivității educației timpurii. 

Justificare Analiza privind nevoile comunității locale a arătat necesitatea înființării unei 

asemenea unități.  

În prezent, în comuna Podoleni, există un efectiv important de părinți care nu dispun 

de nici o posibilitate de a-și lăsa copii în grija cuiva, adesea aflându-se în 

imposibilitatea de a găsi un loc de muncă accesibil din punct de vedere al 

programului. Prin participarea copiilor de la vârste cât mai fragede în procesul 

educațional pot fi reduse atât abandonul școlar, cât și părăsirea timpurie a școlii.  

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Locuitorii comunei Podoleni; 

• Copiii comunei Podoleni; 

• Părinții copiilor; 

• Cadrele didactice. 

Parteneri • Consiliul local al comunei Podoleni; 
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• Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”. 

Stadiu actual Nu există infrastructură de educație ante-preșcolară. 

Activități principale Înființarea și dotarea unui centru de tip „creșă”.  

Surse de finanțare POR (AP 5) 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

 

8. Înființarea unui Centru After School 

Scopul proiectului Dezvoltarea și diversificarea serviciilor educaționale prin oferta Programului  de tip 

„After School” ce va găzdui elevii după orele de curs, în vederea petrecerii timpului 

liber. 

Obiective specifice • Furnizarea unor servicii educaționale specializate formale și informale; 

• Asigurarea unui cadru sigur de petrecere a timpului liber; 

• Realizarea unor campanii de informare și promovare a proiectului în 
comunitate; 

• Deprinderea unui comportament alimentar sănătos; 

• Deprinderea normelor de igienă personală; 

• Oferirea alternativelor pentru familiile care doresc condiții mai bune 
pentru îngrijirea și educarea copiilor; 

Justificare Programele de tip „After School” reprezintă alternative de succes pentru părinții care 

doresc condiții mai bune pentru copii lor. În cadrul acestui centru, elevii, după 

terminarea orelor, vor beneficia de programe educative, asistență socio-pedagogică 

precum și suport pentru efectuarea temelor și diverse activități recreative. 

Rezultatele obținute în cadrul altor centre de acest tip arată o îmbunătățire a 

performanțelor școlare precum și o ameliorare a deprinderilor și o completare a 

lipsurilor, lacunelor acolo unde acestea există. Pe lângă aspectele pozitive 

înregistrate de elevi, familiile vor fi mulțumite favorizând astfel o colaborare mai 

strânsă cu cadrele didactice. 

Analiza privind nevoile comunității locale a arătat necesitatea înființării unei 

asemenea unități.   

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Locuitorii comunei Podoleni; 

• Elevii comunei Podoleni; 

• Părinții copiilor; 

• Cadrele didactice. 
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Parteneri • Consiliul local al comunei Podoleni; 

• Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”. 

Stadiu actual În prezent, în comuna Podoleni, nu există un centru acreditat de tip after-school.  

Activități principale Înființarea și dotarea unui centru de tip „after-school”.  

Surse de finanțare POR 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

 

9. Lucrări de regularizare, decolmatare și stabilizare a cursurilor de apă de pe teritoriul 

comunei în vederea gestionării riscurilor la inundații 

Scopul proiectului Scăderea riscurilor asociate cursurilor de apă care traversează teritoriul comunei 

Podoleni;  

Obiective specifice Reducerea riscurilor hidrologice; 

Reducerea efortului financiar prin scăderea ajutoarelor financiare acordate familiilor 

afectate;  

Justificare Pe teritoriul comunei Podoleni sunt predispuse la riscul de inundare, în cazul 

revărsării cursurilor de apă care traversează comuna (Câlneș, Celacu și Verdele) un 

număr de 54 de gospodării. În plus, în cazul revărsărilor pot fi inundate 273 ha de 

terenuri agricole, din care 203 ha terenuri arabile și 70 ha  pășuni. 

În cazul unor ploi abundente, precum și în cazul topirii bruște a zăpezilor, cotele de 

inundare sunt depășite în mod frecvent, producându-se astfel revărsări, care 

afectează gospodării și terenuri agricole.  

Așadar, o serie de investiții care ar proteja aceste obiective de interes local sunt 

necesare pentru a reduce aceste riscuri.  

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Locuitorii comunei Podoleni; 

• Mediul economic local. 

Parteneri • Consiliul local Podoleni; 

• Mediul economic local; 

• ISU Neamț. 

Stadiu actual Cursurile de apă prezintă grad ridicat de colmatare afectând regimul scurgeri. Au 
mai fost realizate o serie de investiții dar care nu au fost suficiente pentru 
reducerea riscurilor hidrologice asociate revărsărilor.  

Activități principale • Regularizarea cursurilor Câlneș, Celacu și Verdele; 
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• Decolmatarea cursurilor; 

• Stabilizarea malurilor prin construcția de gabioane. 

Surse de finanțare PODD (AP. 4) 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

• Strategia Națională de Management a Riscului la Inundații pe termen 
mediu și lung (2010-2035); 

• Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. 

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

 

10. Construcție și dotare sală de sport 

Scopul proiectului Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților sportive pentru elevii 

Școlii Gimnaziale „Alexandru Podoleanu” precum și a locuitorilor comunei Podoleni. 

Obiective specifice • Creșterea ofertei educaționale extracurriculare mai bogate în activități fizice 
sportive; 

• Reinserția socială prin sport a persoanelor defavorizate și facilitarea 
accesului tuturor categoriilor sociale; 

• Organizarea de competiții sportive interșcolare; 

• Promovarea conceptului de viață activă. 

Justificare Orice comunitate locală trebuie să promoveze activitățile sportive ca pe un factor 

important al dezvoltării umane, prin caracterul formativ pe care activitățile sportive 

le promovează. Promovarea conceptul de viață activă presupune existența unei 

cooperări strânse între domeniile sănătății și educații. Construcția unei săli de sport 

poate contribui la creșterea numărului de participanți ai sportului pentru toate 

categoriile de vârstă, creșterea bazei de selecție pentru sporturile de echipă locale, 

naționale, precum și combaterea efectelor din ce în ce mai vizibile ale 

sedentarismului. În plus, activitățile sportive pot contribui la reducerea abandonului 

școlar. 

Grup 

țintă/Beneficiari 

• Elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Podoleanu” 

• Locuitorii comunei Podoleni 

Parteneri • Consiliul local Podoleni; 

• Asociația Sportivă Viitorul Podoleni; 

• Asociații județene de sport. 

Activități principale • Construcția unei săli de sport; 

• Dotarea sălii de sport. 

Surse de finanțare PNRR, PNCIPS 
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Coerență cu alte 

programe/strategii 

Strategia de Dezvoltare a Sportului În România (2016-2032); 

Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.  

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 

 

 

11. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru servicii și aplicații online (eliberare 

certificat atestare fiscală, stadiul cererilor depuse, petiții, formulare tip, stare civilă etc) 

Scopul proiectului Introducerea unui sistem de e-administrație în vederea optimizării serviciilor publice 

oferite cetățenilor comunei Podoleni. 

Obiective specifice • Simplificarea procedurilor administrative; 

• Asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de administrația 
publică a comunei Podoleni; 

• Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor din arhive. 

Justificare În contextul Deceniului Digital al Europei, digitalizarea administrației publice devine 

un element esențial al societății moderne în condițiile în care cetățenii devin din ce 

în ce mai conștienți de drepturile și rolul pe care îl au în societate. În acest sens, 

viziunea Comisiei Europene referitoare la digitalizare vizează digitalizarea serviciilor 

publice cu 100% până în 2030. 

Exercițiul financiar 2021-2027 oferă nenumărate oportunități de finanțare pentru 

atingerea obiectivului de transformare digitală a administrației publice locale. 

Grup 

țintă/Beneficiari 

Locuitorii comunei Podoleni; 

Agenții economici care activează în comuna Podoleni. 

Parteneri Consiliul local  

Stadiu actual Administrația publică locală se confruntă cu nenumărate probleme cauzate de 

infrastructura de calcul învechită, procesele administrative greoaie precum și 

întârzieri în rezolvarea cererilor de la cetățeni.  

Activități principale Dezvoltarea unui sistem informatic digital pentru servicii publice în comuna Podoleni. 

Surse de finanțare PNRR 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice; 

Strategia generală de descentralizare.  

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 
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12. Iluminat public inteligent cu sistem de telegestiune 

Scopul proiectului Creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei în cadrul 

sistemului de iluminat public al comunei Podoleni 

Obiective specifice • Reducerea cheltuielilor anuale de exploatare; 

• Creșterea gradului de securitate și confort al cetățenilor; 

• Reducerea consumului de energie; 

• Limitarea poluării luminoase. 

Justificare  Un sistem de iluminat public eficient constituie baza de dezvoltare a unei localități. 

Pe lângă beneficiile financiare (reducerea facturilor de energie), un iluminat public 

eficient determină reducerea infracționalității, a accidentelor precum și confortul 

psihic al locuitorilor. În prezent, rețeaua de iluminat nu mai corespunde normelor 

actuale, generând costuri anuale semnificative. 

Grup 

țintă/Beneficiari 

Locuitorii comunei Podoleni. 

Parteneri Consiliul local Podoleni. 

Stadiu actual Sistemul de iluminat public actual generează costuri anuale semnificative din bugetul 

local.  

Activități principale • crearea, dezvoltarea de sisteme integrate de telegestiune inteligentă pentru 

iluminat public; 

Coerență cu alte 

programe/strategii 

Pactul Verde European;  

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030;  

Surse de finanțare PODD (AP 1), PNRR 

Perioadă estimată de 

implementare 

2021-2022 
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Sursele de finanțare ale proiectelor care 

contribuie la dezvoltarea comunei Podoleni pot 

proveni din mai multe surse: bugetul local, 

fondurile nerambursabile guvernamentale și/sau 

europene precum și fondurile angajate prin 

credite. La aceste surse de finanțare se adaugă și 

opțiunea de dezvoltare a unor parteneriate de 

tip public privat (PPP) care și-au dovedit 

utilitatea pentru rezolvarea unor probleme 

comunitare în multe din statele europene.  

 

Bugetul local 
 

Bugetul local reprezintă un instrument financiar 

elaborat pe o perioadă determinată (un an) 

compus din venituri și cheltuieli prognozate. 

 

Bugetul se elaborează în baza unui program de 

dezvoltare a unității teritorial-administrative, 

fiind orientat către atingerea unor obiective. 

Așadar, bugetul reprezintă nu doar un 

instrument financiar cât și unul de politici 

publice. 

 

O sursă de finanțare importantă o reprezintă 

Bugetul Județean, din care pot fi distribuite 

fonduri pentru echilibrare bugetelor locale 

(conform art. 33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 

cu toate modificările și completările ulterioare).  

 

Programe guvernamentale
 

PNDL reprezintă un instrument financiar 

multianual care dezvoltarea infrastructurii locale 

în vederea echipării localităților cu dotări tehnico 

edilitare necesare creșterii atractivității 

climatului investițional local. Finanțarea 

proiectelor este asigurată de la bugetul de stat, 

în limita fondurilor aprobate în bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Lucrărilor 

Publice și Administrației. 

 

Prin AFM (Administrația Fondului de mediu) sunt 

finanțate proiectele și programele necesare 

protecției mediului. AFM funcționează pe 

principiul „poluatorul plătește” și 

„responsabilitatea producătorului”. Pe baza 

acestor principii AFM poate finanța tipul de 

proiecte amintite.  

 

 

 

 



NOVATIQ VISION 

190 

Programe europene de finanțare nerambursabile 
 

Fonduri structurale și de coeziune  

Spre deosebire de precedentele bugete, 

exercițiul financiar 2021-2027 împreună cu 

instrumentul NextGenerationEU38 pune la 

dispoziția statelor membre o sumă de 1,8 

trilioane €. Această sumă este destinată 

refacerii mediului socio-economic după criza 

sanitară cauzată de COVID 19.  

 

România va avea la dispoziție, în exercițiul 

financiar 2021-2027, un buget cumulat de 

aproximativ 100 mld. €, din care 79,9 mld. € 

reprezintă fonduri structurale și de coeziune 

repartizate sub forma a 9 programe 

operaționale. La acestea se mai adaugă un 

buget de aproximativ 20 mld. € fonduri 

nerambursabile, destinate agriculturii. 

 

În octombrie 2020, Ministerul Fondurilor 

Europene publică Acordul de Parteneriat pentru 

Perioada de Programare 2021-2027. Conform 

Acordului, în perioada 2021-2027 vor fi cinci 

obiective de politică (OP) europeană:  

• O Europă mai inteligentă sprijinirea 

inovării, digitalizare, transformare și 

sprijinirea IMM-urilor; 

• O Europă mai verde atingerea 

neutralității din punct de vedere al 

 
38https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-

europe_ro - accesat 05-05-2021 

emisiilor de carbon. Punerea în aplicare 

a acordului de la Paris și realizarea de 

investiții în tranziția energetică, 

diversificarea surselor de energie 

regenerabilă și combaterea schimbărilor 

climatice; 

• O Europă conectată vizează dezvoltarea 

unor rețele strategice de transport și 

digitale; 

• O Europă mai socială realizarea pilonului 

european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a 

învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la 

servicii medicale; 

• O Europă mai apropiată de cetățenii săi 

vizează sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a 

dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

PNRR reprezintă un document strategic care 

stabilește prioritățile de dezvoltare a României, 

în scopul ieșirii din criză, relansării economice 

precum și creșterea capacității de reziliență. Este 

un răspuns la criza generată de COVID-19. La 

data elaborării strategiei, acest document era în 

plin proces de aprobare iar importanța acestui 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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document a determinat numeroase actualizări și 

modificări, neexistând o variantă finală. Bugetul 

acordat României fiind 30,44 mld. €39.  

 

Investițiile în domeniul dezvoltării regionale se 

vor axa, cu precădere, pe primele două  

obiective, care vor primi cea mai mare finanțare 

din obiective (65-95% din FEDR și ale Fondului de 

Coeziune). 

 

Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, 

în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitori. În 

plus, se introduc noi criterii precum șomajul în 

rândul tinerilor, nivelul scăzut de educație, 

schimbări climatice precum și integrarea 

migranților. Regiunile situate la periferie vor 

beneficia de sprijin special.  

 

Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

stabilește șapte fonduri UE: 

• FEDR (Fondul european de dezvoltare 

regională); 

• FC (Fondul de coeziune); 

• FSE+ (Fondul social european plus); 

• FEPAM (Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime); 

• FAMI (Fondul pentru azil și migrație); 

• ISF (Fondul pentru securitate internă); 

• IBMF (Instrumentul pentru frontiere 

externe și vize).  

 

 
39 https://mfe.gov.ro/pnrr/ - accesat 05-05-2021 

O noutate o reprezintă FEADR (Fondul european 

pentru agricultură și dezvoltare rurală) care nu 

mai este acoperit de CPR. 

 

Arhitectura programelor operaționale în 

perioada 2021-2027, conform MFE se bazează 

pe 9 Programe Operaționale (PO): 

 

Titlul programului 
Buget 

(mld  €) 

PO Tranziție Justă (POTJ) 1,766 

PO Dezvoltare Durabilă (PODD) 13,62 

PO Transport (POT) 8,368 

PO Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) 

2,14 

PO Sănătate (POS) 4,7 

PO Educație și Ocupare (POEO) 3,861 

PO Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

3,663 

PO Regionale (POR) se vor stabili în 

funcție de 

regiune 

PO Asistență Tehnică 0,599 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

este un program destinat exclusiv regiunilor 

puternic industrializate și care sprijină efortul de 

tranziție către o economie neutră din punct de 

vedere al emisiilor de carbon. Județele vizate: 
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Hunedoara, Gorj, Prahova, Galați, Dolj și 

Mureș. 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

(PODD) este destinat sprijinirii investițiilor în 

sectoare cheie precum infrastructura de 

apă/canal și tranziția către o economie 

circulară (3,491 mld. €), investiții în adaptarea 

la schimbările climatice (0,458 mld. €), 

conservarea biodiversității, asigurarea calității 

aerului și remedierea siturilor contaminate 

(0,194 mld. €), promovarea eficienței 

energetice (0,470 mld. €). 

 

Programul Operațional Transport (POT) va fi 

gestionat de Ministerul Transporturilor ca AM. 

PO vizează reducerea decalajului de dezvoltare a 

infrastructurii de transport a României asigurând 

în același timp și obiectivele de reducere a 

emisiilor de carbon. Fondurile în valoare de 

8,368 mld € vor urmări realizarea șoselelor de 

mare viteză, drumuri naționale, căi ferate, 

mobilitate urbană, transport multimodal și 

transport naval.  

 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

Acest PO vizează crearea în România a unui 

ecosistem menit să potențeze competitivitatea 

societății în contextul mai larg al schimbărilor 

tehnologice. Finanțarea în cadrul POCIDIF se 

realizează plecând de la nevoile identificate atât 

prin Strategia Națională cât și prin cele 8 Strategii 

Regionale de Specializare Inteligentă. Programul 

Operațional se adresează atât sistemului public 

cât și celui privat. Prioritățile de investiții eligibile 

sistemului public sunt legate de digitalizarea 

educației și cea a administrației publice. 

 

Programul Operațional Sănătate (POS) vizează 

obiectivul general de îmbunătățire a 

accesibilității, eficienței și rezilienței sistemului 

de sănătate. Ca obiective specifice, POS vizează 

îmbunătățirea calității serviciilor medicale de 

urgență, creșterea accesului la servicii de 

asistență medicală primară, comunitară și 

servicii oferite în regim ambulatoriu, 

îmbunătățirea accesibilității și eficacității 

serviciilor de reabilitare/recuperare, servicii de 

îngrijire paliativă, servicii de îngrijire pe termen 

lung etc. POS are un buget estimat de 4,7 mld. 

 

Programul Operațional Educație și Ocupare 

(POEO) vizează îmbunătățirea accesibilității și 

calității educației și îngrijirii copiilor preșcolari, 

la care se adaugă îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale aferente. Bugetul estimat al 

programului este de 5,775 mld. €, din care 3,861 

mld. € fonduri structural și 1,913 mld. € 

reprezintă cofinanțarea națională. 

 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) urmărește să răspundă, în 

principal, la nevoile grupurilor vulnerabile din 

mediul rural, dar și urban în ceea ce privește 

asigurarea accesului la serviciile sociale cât și 
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prin implementarea unor măsuri care să sprijine 

membrii grupurilor vulnerabile (vouchere, 

sprijin material, alimente etc.). Bugetul estimat 

al PO este de 2,960 mld. €.  

 

Programe Operaționale Regionale (POR) se 

bazează pe direcțiile și acțiunile vizate de 

Planurile de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-

2027 și cele vizate de Strategiile de Specializare 

Inteligentă (RIS) 2021-2027, inclusiv 

recomandările CE formulate în Raportul de țară 

din 2019 privind România. POR va fi împărțit în 

8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de către 

ADR-urile regionale. 

 

Programul Operațional Asistență Tehnică 

(POAT) este destinat asigurării mijloacelor 

pentru utilizarea și administrarea eficientă a 

fondurilor europene. Măsurile vizate de acest PO 

sprijină programarea, monitorizarea, controlul, 

auditul, evaluarea și comunicarea cu privire la 

prioritățile UE. Având în vedere propunerile 

referitoare la modernizarea politicii de coeziune 

și schimbarea într-o politică mai simplă și mai 

flexibilă, PO are în vedere simplificarea și 

introducerea unor noi instrumente de 

flexibilitate. Bugetul PO este dublu față de 

perioada 2014-2020, fiind de 598,5 milioane €).  

 

 

 

 

 

Granturile Spațiului Economic European (SSE) 

Aceste granturi reprezintă contribuția Islandei, 

Principatului Liechtenstein și Regatul Norvegiei  

la reducerea decalajului social și economic la 

nivelul Spațiului Economic European, respectiv 

întărirea relațiilor bilaterale cu cele 15 state 

beneficiare din estul, sudul Europei și statele 

baltice. 

 

Cooperarea dintre România și țările din SEE a 

debutat odată cu aderarea României la UE în 

2007, România semnând aderarea la Acordul 

privind SEE în iulie 2007. De atunci, România a 

beneficiat de o alocare de 906 mil, euro.  

 

Fondurile sunt distribuite de pe tipuri de 

programe de finanțare care vizează domeniile: 

• Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, 

incluziunea persoanelor vulnerabile; 

• Energie regenerabilă, eficiență 

energetică, securitate energetică; 

• Dezvoltarea afacerilor, inovare, IMM-

uri; 

• Sănătate publică; 

• Cercetare; 

• Patrimoniu cultural, antreprenoriat 

cultural, cooperare culturală; 

• Justiție, servicii corecționale, 

combaterea violenței; 

• Afaceri interne, cooperare polițienească 

și combaterea criminalității; 
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• Educație, burse, ucenicie și 

antreprenoriat pentru tineri; 

• Dialog social și muncă decentă; 

• Cetățeni activă – societate civilă; 

• Mediu și schimbări climatice. 

 

 

Alte programe europene 
 

Corpul european de solidaritate 

Cu un buget care totalizează aproximativ 1,0 

mld. €, Corpul European de Solidaritate vizează 

stimularea solidarității la nivel european în 

rândul tinerilor și organizațiilor40. 

 

Programul implementează trei acțiuni 

operaționale: 

• Proiecte de voluntariat; 

• Proiecte de solidaritate; 

• Voluntariat în operațiuni umanitare de 

ajutorare. 

 

Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie 

Cu un buget estimat de 1,55 mld. € programul 

vizează consolidarea valorilor europene 

precum, egalitatea de gen și combaterea 

tuturor formelor de discriminare și luptă 

împotriva rasismului. Beneficiarii potențiali 

sunt: autoritățile publice locale, regionale și 

naționale, precum și asociații, ONG-uri, 

universități și școli. 

 

 

 
40https://europa.eu/youth/solidarity/mission_ro - accesat 
10-05-2021 

Programul Europa Creativă 

Programul Europa Creativă este sprijinul 

Comisiei Europene în domeniul culturii și 

sectorului audiovizual. Europa Creativă va 

continua să sprijine sectoarele culturale și 

creative europene în perioada 2021-2027.  

 

Structura programului este construită pe vechea 

structură, având trei piloni: 

• Cultură – care acoperă sectoarele 

creative și culturale; 

• Media – care acoperă sectorul 

audiovizual; 

• Cross-Sectoral – care acoperă toate 

activitățile din domeniul cultural și 

creativ. 

 

Programul Europa Digitală 

Programul promovează implementarea pe scară 

largă a tehnologiilor digitale de ultimă 

generație, precum inteligența artificială, 

securitate cibernetică pentru a accelera 

transformarea digitală a societăților și 

https://europa.eu/youth/solidarity/mission_ro
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economiilor statelor membre41. Programul se va 

desfășura pe durata cadrului financiar 

multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 

având un buget estimat de 7,5 mld. €. Programul 

finanțează cinci domenii: 

• calcul de înaltă performanță (2,2 mld. €); 

• inteligență artificială (2,0 mld. €); 

• securitate cibernetică (1,6 mld. €); 

• competențe digitale avansate (0,5 mld. 

€); 

• implementarea, utilizarea optimă a 

capacităților digitale și interoperabilitate 

(1 mld. €). 

 

Programul Orizont Europa 2021-2024 

reprezintă programul de cercetare și inovare 

necesar unui viitor durabil. Programul, având un 

buget de 95,5 mld. € stabilește cadrul strategic 

pentru direcționarea investițiilor.  

 

Programul LIFE 

Acest program, lansat în anul 1992 reprezintă 

singurul instrument financiar dedicat mediului și 

schimbărilor climatice. Până în prezent, 

programul a cofinanțat peste 4.500 de proiecte. 

 

În 2018, Comisia Europeană propune un buget 

de 5,45 mld. € fiind structurat sub forma a doi 

 
41https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-
releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-
green-light-from-council/ accesat 10-05-2021 

piloni principali: Mediu și Acțiune climatică 

împreună acoperind următoarele subprograme: 

• Natură și Biodiversitate; 

• Economie circulară și calitatea vieții; 

• Adaptarea la schimbările climatice; 

• Tranziția spre energii curate. 

 

Conservarea naturii și a biodiversității, incluzând 

aici și ecosistemele marine, constituie cea mai 

importantă parte a programului.  

 

În ceea ce privește tranziția către o economie 

circulară, programul vizează proiecte care 

utilizează cele mai bune practici și tehnologii în 

domeniul managementului deșeurilor și 

planurilor de prevenție. 

 

Investițiile în acțiuni climatice prin cadrul 

programului LIFE vor fi extinse, astfel, 61% din 

anvelopa financiară a programului va fi orientată 

către proiecte care vizează clima. 

 

În plus, investițiile în energii curate, în special în 

regiunile rămase în urmă și cu dificultăți în 

absorbția fondurilor europene, noul program va 

încuraja investițiile în sisteme energetice 

eficiente și la scară redusă. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
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Parteneriatele de tip public-privat 

Legislația care reglementează funcționarea 

acestei forme de organizare este reprezentată 

de OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public 

privat. 

 

Beneficiile aduse de acest instrument constau în 

îmbinarea resurselor și infrastructurii sectorului 

public cu experiența, performanța și expertiza 

sectorului privat.  

 

Premisa PPP pleacă de la transferul către 

sectorul public a managementului și experienței 

adunate în sectorul privat în gestionarea 

eficientă a resurselor financiare 

 

Finanțarea investițiilor care se realizează sub 

această formă se poate asigura integral, din 

resurse financiare asigurate de partenerul privat 

sau din resurse financiare asigurate de 

partenerul privat, împreună cu partenerul 

public. 

 

Parteneriatul public-privat oferă o serie de 

avantaje și soluții eficiente pentru realizarea 

investițiilor. Atragerea de parteneri privați se 

află deocamdată în expectativă, fiind necesară 

adoptarea unui cadru legislativ mult mai stabil, 

mai puțină birocrație, reglementări contabile și 

fiscale care să ușureze ansamblul operațiunilor 

economice desfășurate în cadrul parteneriatului, 

precum și unele stimulente/beneficii acordate 

sectorului privat. 

Creditarea 

Autoritățile publice locale au acces la capitaluri 

comerciale dacă dețin capacitatea și dorința de a 

rambursa capitalul împrumutat. Astfel, 

creditarea reprezintă o obligație asumată față de 

o instituție financiară. În momentul contractării 

creditelor, o autoritate publică locală trebuie să 

aibă în vedere o serie de aspecte, dintre care: 

 

Serviciul anual al datoriei  

Serviciul datoriei publice este dat de totalitatea 

sumelor ce reprezintă rate de capital, dobânzi, 

comisioane și alte costuri aferente datoriei 

publice la o anumită dată sau pe o perioadă 

determină. Serviciul datoriei publice este limitat 

de plafonul de îndatorare publică. Serviciul 

datoriei publice include ratele scadente, dobânzi 

și comisioane și nu poate depăși 20% din 

veniturile proprii ale autorității publice locale. 

Veniturile proprii sunt formate din impozite, 

taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și 

cote defalcate din impozitul pe venit. 

 

Plafonul de îndatorare publică reprezintă 

obligației financiare contracte și garante de 

autoritățile administrației publice locale pe o 

perioadă de 1 an. Acest plafon este stabilit anual 

prin lege. Un grad ridicat de îndatorare poate 

reprezenta un impediment în realizarea 

investițiilor pe termen scurt și mediu, cu atât mai 

mult cu cât o organizație cu datorii mari devine 

neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, 
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cât și pentru atragerea altor fonduri 

nerambursabile. 

Garantarea împrumuturilor se face prin 

bunurile din proprietatea privată a consiliului 

local sau din orice sursă de venit, cu excepția 

transferurilor cu destinație specială. 

 

Creditarea, în funcție de amploarea proiectelor, 

se poate face atât de la instituții financiare 

locale, cât și de la instituții financiare 

internaționale, precum BERD (Banca Europeană 

pentru Dezvoltare), BEI (Banca Europeană 

pentru Investiții), FMI (Fondul Monetari 

Internațional) și Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).  

 

Instituții financiare 
 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare (BERD) reprezintă o instituție 

financiară care se axează pe sprijinirea 

dezvoltării economiei de piață conform 

principiilor de dezvoltare durabilă. 

 

Cea mai recentă strategie de țară pentru 

România a fost aprobată în 202042, strategie care 

propune trei direcții de acțiune pentru perioada 

2020-2025: 

• Promovarea investițiilor în infrastructura 

durabilă și dezvoltarea regională; 

• Sprijinirea productivității prin 

expansiunea sectorului corporativ; 

• Perfecționarea competențelor și 

extinderea intermedierii financiare și 

dezvoltare piețelor de capital. 

 

 
42https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-approves-new-

strategy-for-romania.html 

Până în prezent, BERD a acordat României un 

sprijin financiar total de 8,87 mld. €, în cadrul a 

462 proiecte din care 65% au fost îndreptate 

către sectorul privat. 

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) este o 

instituție financiară europeană care acordă 

finanțări pe terme lung pentru proiecte, garanții 

și consiliere în vederea atingerii obiectivelor 

promovate de UE. 

 

Noua politică a BEI în domeniul proiectelor 

energetice se bazează pe o serie de principii: 

• Prioritizarea proiectelor care vizează 

eficiența energetică; 

• Sprijinirea decarbonizării energiei prin 

susținerea tehnologiilor cu emisii 

scăzute de carbon sau chiar cu emisii 0; 
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• Majorarea finanțărilor destinate 

generării descentralizate de energie, 

stocare inovatoare și mobilității 

electrice; 

• Asigurarea investițiilor în rețeaua de 

transport a energiei, care devin 

esențiale în contextul dezvoltării noilor 

surse de energie, cum ar fi energia 

eoliană și cea solară, precum și 

îmbunătățirea conexiunilor 

transfrontaliere; 

• Majorarea impactului investițiilor în 

sensul sprijinirii transformării 

energetice în afara UE. 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare (BIRD) 

BIRD are ca prioritate pentru România atingerea 

potențialului de creștere sustenabilă și incluzivă. 

Misiunea BM este aceea de a aborda sărăcia și 

excluziunea socială. Până la finalul anului 2017, 

BM acordase 12,6 mld USD sub forma a 117 

împrumuturi.  

 

BIRD oferă servicii financiare și de consultanță. 

Serviciile de consultanță vizează diverse studii și 

servicii de asistență tehnică.  

 

Serviciile de creditare vizează: finanțarea 

proiectelor de investiții (IPF), împrumuturi 

pentru politicile de dezvoltare (DPL), 

împrumuturi pentru situații de catastrofă cu 

opțiune de amânare a tragerii (DPL DDO) etc. 
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Coerența cu politicile existente și cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  
 

Strategia de Dezvoltare a comunei Podoleni, pentru perioada 2021-2027 a fost elaborată în concordanță 

cu politicile, strategiile europene și naționale existente. Principalele documente strategice care au stat la 

baza analizei coerenței acestei strategii sunt reprezentate de Strategia de Dezvoltare Teritorială a 

României (SDTR), Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDD), Strategia de 

Digitalizare a Educației din România 2021-2027 Smart-Edu, Strategia Națională privind Incluziunea Socială 

și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2021-2027 (SNISRS), Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-

2027 (PDR NE), Planul Național Strategic 2021-2027 (PNS). 

 

Priorități și măsuri Coerența cu politicile existente 

DD1. DEZVOLTARE RURALĂ ECHILIBRATĂ  

M1.1. Îmbunătățirea aspectului 

general al comunei prin investiții 

specifice în infrastructura locală 

SDTR – Orizont 2035, OS 2.3 Creșterea atractivității spațiilor urbane și 

rurale prin îmbunătățirea funcțiilor rezidențiale, dezvoltarea unor spații 

publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor și 

specificului; 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 4.5 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în 

mediul rural, prin realizarea de investiții în infrastructura locală; 

M1.2. Dezvoltarea accesibilității în 

comuna Podoleni 

SDTR – Orizont 2035, OS 3.3 Consolidarea rolului localităților rurale cu 

potențial de polarizare în scopul asigurării unei accesibilități crescute a 

populației rurale la servicii de interes general; 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 4.5 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în 

mediul rural, prin realizarea de investiții în infrastructura locală; 

M1.3. Modernizarea și extinderea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

SDTR – Orizont 2035,OS 2.1 ; Asigurarea unei echipări complete cu 

infrastructură de utilități publice a localităților urbane și rurale; 

SNDD – Orizont 2030, Obiectivul 6 Asigurarea disponibilității și gestionării 

durabile a apei și sanitație pentru toți;  

PDR NE – Orizont 2027, OS. 3.2 Promovarea managementului durabil al 

apei; 

M1.4. Diversificarea posibilităților 

de petrecere a timpului liber 

SDTR – Orizont 2035, OS 2.3 Creșterea atractivității spațiilor urbane și 

rurale prin îmbunătățirea funcțiilor rezidențiale, dezvoltarea unor spații 

publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor și 

specificului; 
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DD2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ 

M2.1. Încurajarea 

antreprenoriatului local și creșterea 

atractivității pentru investitori 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 1.6 Creșterea competitivității economice în 

mediul rural; OS. 1.2 Sprijinirea înființării de noi firme competitive și 

sustenabile, în domenii de interes local și regional; 

PNS – Orizont 2027, O2. Consolidarea orientării către piață și creșterea 

competitivității; OS 7 Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și 

facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale; 

M2.2. Program de susținere a 

economiei și producătorilor locali 

prin valorificarea resurselor locale  

PNS – Orizont 2027, OG. 3 Consolidarea structurii socio-economice a 

zonelor rurale; 

M2.3. Sprijinirea agriculturii 

ecologice  

PNS – Orizont 2027, OG. 1 Promovarea unui sector agricol inteligent, 

rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară; OS. 4 

Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la 

energia durabilă; OS 5 Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul 

SNDD – Orizont 2030, Obiectivul 2 Foamete zero; 

M2.4. Îmbunătățirea colaborării 

dintre autoritățile publice locale și 

mediul de afaceri 

 

DD3. SERVICII PUBLICE MODERNE ȘI DE CALITATE 

M3.1. Îmbunătățirea serviciilor de 

siguranță și ordine publică 

SNDD – Orizont 2030, Obiectivul 16 Pace, Justiție și Instituții Eficiente; 

M3.2. Modernizarea instituțiilor de 

învățământ și creșterea eficienței 

actului educațional  

SmartEdu – Orizont 2027: Axa Prioritară I.1: Consolidarea dobândirii 

competențelor digitale de către toți elevii și studenții, Axa Prioritară I.4 

Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală; 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 2.2 Îmbunătățirea accesului și participării la 

educație și formare de calitate. 

SNDD – Orizont 2030, Obiectivul 4 Educație de calitate; 

M3.3 Punerea în valoare a 

patrimoniului cultural și istoric al 

comunei  

SDTR – Orizont 2035, OS 4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea 

măsurilor de regenerare a capitalului natural; 

M3.4. Sprijinirea și diversificarea 

activităților culturale locale și 

dezvoltarea infrastructurii culturale 

specifice 
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M3.5. Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare și sociale și creșterea 

calității serviciilor oferite  

PDR NE – Orizont 2027, OS. 2.3 Creșterea accesului la un act și sistem 

medical de calitate, eficiente, modern; OS. 2.4 Combaterea sărăciei și 

promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și urbane 

aflate în declin; 

SNDD – Orizont 2030, Obiectivul 3 Sănătate și bunăstare; Obiectivul 10 

Inegalități reduse; 

SNISRS – Orizont 2027 OS. 2 Investiții sociale pentru promovarea coeziunii; 

OS. 3 Protecție socială pe tot parcursul vieții unei persoane. 

DD4. UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI 

M4.1. Utilizarea surselor de energie 

regenerabilă și îmbunătățirea 

eficienței energetice 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 3.1 Sprijinirea și promovarea eficienței 

energetice 

 

M4.2. Îmbunătățirea 

managementului deșeurilor 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 3.3 Promovarea tranziției către economia 

circulară; 

SNDD – Orizont 2030, Obiectivul 12 Consum și producție responsabile; 

M4.3. Diminuarea riscurilor 

naturale și protejarea ariilor 

naturale  

SDTR – Orizont 2035,OS 4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse 

riscurilor naturale; 

SNDD – Orizont 2030, Obiectivul 11 Orașe și comunități durabile; 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 3.4 Promovarea adaptării la schimbări 

climatice, OS 3.5 Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și 

reducerea poluării; 

M4.1. Utilizarea surselor de energie 

regenerabilă și îmbunătățirea 

eficienței energetice 

PDR NE – Orizont 2027, OS. 3.1 Sprijinirea și promovarea eficienței 

energetice; 

DD5. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ ȘI DIGITALIZATĂ 

M5.1. Modernizarea infrastructurii 

și dotărilor administrației publice 

 

M5.2. Îmbunătățirea capacității de 

planificare strategică și bugetară la 

nivelul administrației publice 

SDTR – Orizont 2035, OS 5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare 

spațială şi a instituțiilor cu rol în gestionarea și planificarea proceselor de 

dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a teritoriului;. 

M5.3. Dezvoltarea capacității de 

gestionare a serviciilor publice 

oferite prin digitalizarea  
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Politica Agricolă Comună 
 

Politica agricolă comună (PAC) reprezintă un 

parteneriat între Europa și agricultorii săi: 

 

Obiective PAC: 

• Sprijinirea fermierilor și creșterea 

productivității agricole în vederea 

asigurării unei aprovizionări stabile cu 

alimente la prețuri accesibile; 

• Protejarea agricultorilor din UE, astfel 

încât aceștia își pot asigura un trai 

decent; 

• Combaterea schimbărilor climatice și 

gestionarea durabilă a resurselor 

naturale; 

• Conservarea zonelor rurale și a 

peisajelor; 

• Asigurarea vitalității economiei rurale 

prin sprijinirea locurilor de muncă din 

sectorul agricol, agroalimentar precum 

și din sectoarele asociate. 

 

Instrumente PAC: 

• Sprijinul pentru venit prin plăți directe, 

contribuind la asigurarea stabilității 

veniturilor și remunerarea agricultorilor 

care protejează mediul și care furnizează 

bunuri publice  pe care piața nu le 

plătește în general, cum ar fi îngrijirea 

mediului rural; 

• Măsurile de piață pentru face față unor 

situații dificile, cum ar fi cazul diminuării 

bruște a cererii din cauza unei alerte 

sanitare sau o scădere a prețurilor; 

• Măsuri de dezvoltare rurală, prin 

programe naționale și regionale care 

răspund nevoilor și provocărilor cu care 

se confruntă zonele rurale. 

 

Finanțarea PAC se face prin două instrumente 

financiare, existente în cadrul bugetului UE: 

• Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA) – care oferă sprijin direct și 

finanțează măsuri de piață; 

• Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) – care 

finanțează măsuri de dezvoltare rurală. 

 

La 1 iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat 

câteva propuneri legislative privind PAC pentru 

perioada 2021-2027. În urma negocierilor dintre 

Parlamentul European și Consiliul UE, data 

provizorie de începere a reformei PAC propuse a 

fost amânată până la 1 ianuarie 2023. 

 

Propunerile se concentrează pe 3 obiective 

strategice: 

• Asigurarea unui viitor economic stabil și 

corect pentru agricultori; 
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• Stabilirea unor ambiții mai mari pentru 

acțiunile legate de mediu și de climă; 

• Păstrarea agriculturii în inima societății 

europene. 

Atingerea acestor obiective se va realiza prin 

nouă obiective punctuale: 

1. Asigurarea unui trai decent pentru 

fermieri; 

2. Sporirea competitivității; 

3. Restabilirea echilibrului de putere în 

lanțul alimentar; 

4. Combaterea schimbărilor climatice și 

adaptarea la cele inevitabile; 

5. Protejarea mediului; 

6. Conservarea peisajelor și 

biodiversitatea; 

7. Sprijinirea reînnoirii generaționale; 

8. Dinamizarea zonelor rurale; 

9. Protejarea calității alimentelor și a 

sănătății. 

 

În așteptarea rezultatelor negocierilor privind 

reforma PAC post 2020, este adoptat un 

regulament prin care sunt prelungite normele 

actuale până la 31.XII.2022, cu unele modificări. 

 

 

Pactul Verde European 
 

Viziunea Pactului Verde European este că până 

în anul 2050, UE va deveni neutră din punct de 

vedere al impactului asupra climei, prin 

eliminarea GES, decuplarea creșterii economice 

de consumul resurselor și prin faptul că nici o 

persoană și nici un loc nu va fi lăsat în urmă. 

 

Planul de acțiune al Pactului vizează stimularea 

utilizării eficiente a resurselor prin trecerea la o 

economie circulară, mai curată și refacerea 

biodiversității și reducerea poluării. 

 

Pactul identifică acțiuni necesare pentru 

atingerea acestei viziuni prin: 

• Investiții în tehnologii ecologice; 

• Acordarea de sprijin pentru inovare, în 

sectorul industrial; 

• Introducerea unor forme de transport 

public și privat mai puține poluante, mai 

ieftine și mai sănătoase; 

• Decarbonizarea sectorului energetic; 

• Îmbunătățirea eficienței energetice a 

clădirilor; 

• Colaborarea cu partenerii internaționali 

în vederea îmbunătățirii standardelor de 

mediu. 

 

Domeniile de acțiune ale pactului vizează: 

• Biodiversitatea; 

• Asigurarea unui lanț alimentar mai 

durabil; 
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• Susținerea durabilității agriculturii și a 

zonelor rurale din UE prin PAC; 

• Energii curate; 

• Asigurarea unor cicluri de producție 

industriale mai durabile; 

• Îmbunătățirea sectorului construcțiilor; 

• Promovarea unor mijloace de transport 

mai durabile; 

• Eliminarea poluării; 

• Politici de asigurare a neutralității 

climatice; 

 

În vederea atingerii obiectivelor, UE va sprijini 

financiar și va oferi asistență tehnică pentru cei 

care vor fi afectați de trecerea la economi verde. 

În acest sens, a fost creat Mecanismul pentru o 

tranziției justă (MRR) prin alocarea a cel puțin 

100 miliarde de euro, în perioada 2021-2027, în 

regiunile cele mai afectate.  

 

Strategia „De la fermă la consumator” 
 

În continuarea obiectivelor de realizare a 

neutralității climatice până în anul 2050, 

Strategia „De la fermă la consumator” are în 

vedere evoluția actualului sistem alimentar al UE 

către un model durabil: 

 

Obiectivele principale ale strategiei, urmăresc 

asigurarea securității și siguranței alimentare 

prin: 

• Asigurarea unei oferte de produse 

alimentare suficiente, accesibile ca preț 

și nutritive; 

• Asigurarea unei producții alimentare 

durabile, inclusiv prin reducerea 

substanțială a utilizării pesticidelor, 

antimicrobienelor și îngrășămintelor 

prin dezvoltarea agriculturii ecologice; 

• Promovarea unui consum alimentar și a 

unor diete sănătoase, mai durabile; 

• Reducerea pierderilor și a risipei 

alimentare; 

• Combaterea fraudei alimentare de-a 

lungul lanțului de aprovizionare cu 

alimente; 

• Îmbunătățirea bunăstării animalelor. 

 

Țintele stabilite de strategie, urmăresc: 

• Reducerea cu 50% a pesticidelor chimice 

și a riscurilor asociate utilizate până în 

2030; 

• Reducerea cu 50% a pesticidelor 

periculoase până în 2030; 

• Reducerea cu cel puțin a 50% a 

pierderilor de nutrienți, până în 2030; 

• Reducerea cu cel puțin 20% a nivelului 

de utilizare a îngrășămintelor, până în 

2030; 
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• Reducerea cu 50% din volumul vânzării 

de substanțe antimicrobiene pentru 

animalele de fermă și în acvacultură; 

• Creșterea ponderii suprafețelor ocupate de 

agricultura ecologică cu 25% până în 2030.  

 

 

Strategia privind Biodiversitatea 
 

Prin Strategia privind biodiversitatea, UE se 

angajează să oprească pierderea biodiversității. 

Această strategie stabilește o serie de ține de 

atins până la nivelul anului 2030, astfel: 

 

• Creșterea suprafețelor protejate pentru 

cel puțin 30% din suprafața terestră și 

marină a UE; 

• Creșterea ponderii agriculturii ecologice 

și a peisajelor bogate în biodiversitate pe 

terenurile agricole; 

• Oprirea și inversarea declinului 

polinizatorilor; 

• Reducerea cu 50% până în 2030 a 

utilizării pesticidelor și a efectului nociv; 

• Refacerea cursului natural a cel puțin 

25.000 km din lungimea râurilor UE; 

• Plantarea a 3 miliarde de copaci până în 

2030; 

• Deblocarea a 20 miliarde EUR pe an 

pentru biodiversitate, din surse diferite, 

inclusiv finanțare UE și finanțare 

națională și privată; 

• Luarea măsurilor necesare pentru ca UE 

să devină lider mondial în abordarea 

crizei globale a biodiversității.  

 

Planul de Acțiune privind Educația Digitală (2021-2027) 
 

Obiectivul Planului de Acțiune privind Educația 

Digitală prezintă viziune CE referitoare la 

asigurarea unei educații digitale de înaltă 

calitate, incluzivă și accesibilă, în Europa. 

 

Planul de acțiune are două priorități strategice: 

1. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de 

educație digitală de înaltă performanță. 

Acest lucru implică:  

a. infrastructură, conectivitate și 

echipamente digitale; 

b. planificarea și dezvoltare eficientă a 

capacităților digitale, inclusiv capacități 

organizaționale actualizate; 

c. profesori și formatori motivați competenți 

în domeniu digital; 

d. conținut educațional de înaltă calitate, 

instrumente accesibile și platforme 
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securizate care respectă standardele de 

confidențialitate și etică; 

2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor 

digitale relevante pentru transformarea 

digitală. Pentru aceasta, este nevoie de:  

a. Aptitudini și competențe digitale de bază 

de la o vârstă fragedă (abilități digitale, 

inclusiv combaterea dezinformării), 

formare în informatică, o bună cunoaștere 

și înțelegere a tehnologiilor care necesită 

o utilizare intensivă a datelor, cum ar fi 

inteligența artificială). 

b. Competențe digitale avansate care pot 

favoriza creșterea numărului de specialiști 

în domeniul digital; 

 

Aceste acțiuni sunt necesare pentru că: 

• Multe familii cu venituri mici nu au acces 

la calculatoare, iar accesul la internet în 

bandă largă variază foarte mult de la un 

stat membru la altul; 

• Mai mult de 1 din 5 tineri din UE nu 

reușește să atingă un nivel minim de 

competențe digitale; 

• Într-un studiu realizat de OCDE, în 201843 

se arată că mai puțin de 40% din cadrele 

didactice se consideră pregătite să 

utilizeze tehnologiile digitale în procesul 

de predare. 

• Criza sanitară provocată de COVID-19 

are drept efect o trecere spre învățarea 

online și utilizarea tehnologiilor digitale. 

 

Conform consultării publice din 2020: 

• Aproximativ 60% din respondenți nu au 

folosit instrumente de învățare online, 

înainte de criză; 

• 95% consideră că această criză 

reprezintă un punct de cotitură de la 

care nu se mai poate reveni în ceea ce 

privește mijloacele de utilizare a 

tehnologiei în domeniul educației și 

formării; 

• Materialele și resursele pedagogice 

trebuie să fie mai relevante, mai 

interactive și mai ușor de folosit; 

• Peste 60% din respondenți sunt de 

părere că și-au îmbunătățit 

competențele digitale în timpul crizei și  

Peste 50% dintre aceștia doresc să și le 

îmbunătățească.  

 

 

 

 

 
43 https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-
results-volume-i_1d0bc92a-en 
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Strategia de Digitalizare a Educației din România 2021-2027 Smart-Edu44 
 

Strategia de Digitalizare a Educației din România 

stabilește o serie de ținte pentru perioada 2021-

2027: 

• Creșterea gradului de alfabetizare 

digitală a populației României cu până la 

90%; 

• Pregătirea a 82% din populația cu vârsta 

cuprinsă între 20-34 ani pentru meserii 

emergente, în vederea inserției cu 

succes pe piața muncii. 

 

Strategia stabilește două axe prioritare: 

AP 1 – Competențe digitale relevante pentru 

transformarea digitală; 

AP 2 – Ecosistem digital de educație și formare 

de înaltă performanță. 

 

Direcțiile de acțiune, propuse în cadrul strategiei 

vizează atingerea unei Școli Moderne, Accesibile 

bazată pe Resurse și Tehnologii Digitale „Smart-

Edu”: 

1. Dezvoltarea competențelor digitale pentru 

toate nivelurile de învățământ; 

2. Susținerea formării digitale inițiale și 

continue a cadrelor didactice; 

3. Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru 

reducerea decalajelor de conectivitate 

(conexiune la Internet, crearea rețelelor 

interne, dotare cu echipamente, asigurarea 

suportului tehnic); 

4. Stimularea unităților de învățământ pentru 

oferte educaționale cu specializări și 

calificări digitale adecvate pentru viitor; 

5. Realizarea de instrumente digitale, 

încurajarea inovării pentru adoptarea unor 

soluții educaționale creative, interactive, 

centrate pe elev; 

6. Crearea de resurse educaționale deschise și 

atractive; 

7. Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor 

public-private prin participarea la rețele 

digitale, inclusiv cu organisme europene și 

internaționale, 

8. Schimb de bune practici pe platforme 

educaționale, locale, naționale de e-

learning, respectiv pe platforme 

internaționale (SELFIE, e-Twinning etc.). 

9. Încurajarea și promovarea inițiativelor 

privind siguranța online, protecția datelor, 

igiena cibernetică, etica IT etc.; 

10. Dezvoltarea cadrului de previziune 

strategică pentru economia verde și 

adaptarea la meseriile viitorului 

 

 

 
44 https://www.smart.edu.ro/ 



NOVATIQ VISION 

210 

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 

pentru perioada 2021-2027  
 

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 

Reducerea Sărăciei pentru perioada 2021-2027 

stabilește ca până în anul 2027, reducerea cu 

minimum 10% față de anul 2020 a numărului de 

persoane expuse riscului de sărăcie sau 

excluziune socială. 

 

Strategia Națională stabilește 4 obiective 

strategice, în conformitate cu obiectivele 

asumate ale României în vederea implementării 

Strategiei Europe 2020 precum și a Agendei 2030 

prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

 

Obiectivele strategice: 

1. Asigurarea unui trai decent pentru toți, 

în conformitate cu principiul: „nimeni nu 

este lăsat în urmă”; 

2. Investiții sociale pentru promovarea 

coeziunii sociale; 

3. Protecție socială pe tot parcursul vieții 

unei persoane; 

4. Îmbunătățirea capacității administrative 

pentru coordonarea politicilor în plan 

național în acord cu exigențele 

europene. 

 

Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) 
 

PNIESC stabilește țintele de atins de reducere a 

GES până în anul 2030. România își propune să 

contribuie echitabil la atingerea obiectivelor de 

decarbonare a UE urmărind aplicarea celor mai 

bune practici în materie de protecție a mediului. 

 

România și-a asumat o reducere a emisiilor GES 

cu 44% în 2030 față de anul 2005.  

 

Decarbonarea României va fi influențată și de 

îndeplinirea următoarelor obiective strategice, 

în conformitate cu principiile economiei 

circulare: 

• Creșterea procentului de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor din surse 

municipale la minimum 70% până în 

2030 (minim 50% până la sfârșitul anului 

2025); 

• Depozitarea deșeurilor se va face doar 

pentru deșeurile supuse în prealabil 

unor operații de tratare (până la finalul 

anului 2025); 
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• Creșterea procentului deșeurilor din 

ambalaje reciclate cu 80% până în 2020 ( 

cu obiective intermediare 60% în 2020 și 

70% în 2025); 

• Interzicerea depozitării materialelor 

reciclabile precum mase plastice, 

metale, sticlă, hârtie și carton, precum și 

a deșeurilor biodegradabile (până în 

2025); 

• Interzicerea depozitări deșeurilor (până 

în 2030); 

• Creșterea gradului de valorificare 

energetică (minim 15% până la finalul 

anului 2025); 

• Creșterea gradului de colectare separată 

a deșeurilor reciclabile pe trei fracții 

(hârtie și carton, plastic și metal și sticlă) 

pentru atingerea ratei de capturare de 

52% pentru fiecare județ. 

 



NOVATIQ VISION 

212 
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Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei  
 

Mecanismele de control a Strategiei presupun 

introducerea unui sistem de verificare și 

monitorizare a gradului de implementare a 

activităților propuse de documentul strategic, 

precum și fundamentarea posibilelor revizuiri și 

modificări ale obiectivelor, țintelor, planuri de 

măsuri și acțiuni.  

 

Monitorizarea și evaluarea sunt două procese 

distincte prin care se urmărește stadiul de 

implementare a SDL. Cele două procese 

presupun colectarea continuă a informațiilor, 

precum și analizarea acestora, cu scopul de a 

stabili modul în care obiectivele propuse au fost 

finalizate precum și nivelul de eficiență a 

acestora. 

 

Monitorizarea implementării strategiei cade în 

sarcina autorității publice locale, respectiv 

Primăria comunei Podoleni. Monitorizarea va 

presupune verificarea nivelului de implementare 

în perioada programată a activităților, prin 

colectarea datelor necesare pentru popularea 

bazei de date a indicatorilor de evaluare. 

Realizarea acestei activități va contribui la o mai 

bună coordonare între proiectele realizate local 

cu cele realizate la nivel județean și regional. 

Procedura de monitorizare presupune 

compararea gradului de atingere a țintelor 

propuse cu stadiul dezvoltării comunei la diferite 

momente. Evaluarea implementării presupune 

analiza cantitativă a evoluției indicatorilor de 

evaluare, prezentați în document precum și 

identificarea stadiului la care aceștia se află în 

funcție de țintele stabilite pentru fiecare sector 

în parte. 

 

Compartimentul însărcinat cu realizarea 

activității de monitorizare va efectua și 

evaluarea. La o perioadă stabilită de către 

Primarul comunei Podoleni (dar nu mai puțin de 

1 an), va trebui redactat un raport de evaluare a 

gradului de implementare a strategiei, care va 

cuprinde informații privind situația indicatorilor 

de evaluare. Pe baza informațiilor prezentate în 

raport, pot fi propuse eventuale 

modificări/actualizări ale Strategiei. La perioade 

mai lungi de timp (3-5 ani), precum și în cazul 

unor modificări socio-economice și/sau 

administrative majore, documentul strategic 

poate fi revizuit. 
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Indicatori de evaluare a implementării strategiei comunei Podoleni 
 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico-

edilitare: 

o Lungimea rețelei de drumuri locale 

modernizate; 

o Lungimea totală a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile; 

o Ponderea gospodăriilor racordate la 

rețeaua de apă potabilă; 

o Lungimea totală simplă a rețelei de 

canalizare; 

o Ponderea gospodăriilor racordate la 

rețeaua de canalizare; 

o Lungimea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale; 

o Ponderea gospodăriilor racordate la 

rețeaua de distribuție a gazelor naturale. 

 

Calitatea vieții și siguranța publică: 

o Număr locuințe; 

o Raport locuitori/locuință; 

o Număr facilități de petrecere a timpului 

liber; 

o Număr agenți de poliție; 

o Număr infracțiuni la 1.000 locuitori; 

o Număr accidente la 1.000 locuitori. 

o Zone publice supravegheate video. 

 

 

 

 

Educație, sănătate, asistență socială și cultură: 

o Unități de învățământ reabilitate; 

o Numărul laboratoare școlare; 

o Numărul cazurilor de abandon școlar; 

o Numărul copiilor aflați în situații de risc 

educațional; 

o Numărul unităților medico-sanitare 

reabilitate; 

o Numărul cadrelor medicale specializate; 

o Numărul ONG-uri active în domeniul 

social; 

o Numărul total al persoanelor cu 

dizabilități; 

o Numărul cazurilor de violență 

domestică; 

o Numărul cazurilor de abandon familial; 

o Gradul de acoperire cu servicii sociale; 

o Rata șomajului; 

o Numărul beneficiarilor de VMG; 

o Numărul familiilor fără venituri; 

o Numărul copiilor ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate; 

o Numărul volumelor din Biblioteca 

Comunală; 

o Numărul abonaților Bibliotecii 

Comunale; 
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Dezvoltarea economiei locale: 

o Număr întreprinderi active; 

o Cifra de afaceri totală; 

o Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri 

la 1.000 locuitori); 

o Număr mediu al salariaților; 

o Numărul șomerilor indemnizați; 

o Suprafață agricolă ocupată de culturi 

ecologice. 

 

Protecția mediului: 

o Cantitatea de deșeuri menajere 

generate; 

o Gradul de deservire a serviciilor de 

salubritate; 

o Suprafață spații verzi/cap locuitor. 

o Cantitatea de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice colectată selectiv 

pe locuitor; 

o Număr puncte de colectare selectivă a 

deșeurilor; 

o Numărul de acțiuni de ecologizare; 

o Numărul campaniilor de informare și 

educare; 

o Număr clădiri publice reabilitate 

energetic.  

Dezvoltarea capacității administrative și 

digitalizare: 

o Funcționari publici beneficiari ai 

sesiunilor de specializare și 

perfecționare în domenii de interes 

(achiziții publice, management de 

proiect, furnizare servicii publice, ECDL 

etc.); 

o Număr tranzacții prin ghiseul.ro; 

o Număr servicii publice digitalizate; 

o Număr petiții online. 
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Documentele strategice de tipul Strategiei de 

dezvoltare au o importanță majoră, 

reprezentând o condiție obligatorie în vederea 

stabilirii eligibilității pentru obținerea de 

finanțări din fonduri structurale / programe 

operaționale ce vizează dezvoltarea durabilă, dar 

în același timp având rol de ghid pentru liderii 

administrației publice, comunitatea de afaceri, 

investitori sau societatea civilă în ansamblul ei, în 

vederea direcțiilor relevante de dezvoltare 

locală.  

 

De asemenea, Strategia poate fi considerată un 

instrument de management ce poate fi folosit 

pentru alocarea eficientă a resurselor în 

conformitate cu obiectivele strategice ale 

administrației publice locale. 

 

Planificarea strategică este utilizată tot mai 

frecvent de autoritățile locale pentru a întări 

potențialul economic al unei localități, pentru a 

îmbunătăți climatul investițional, pentru a crește 

nivelul de competitivitate al mediului de afaceri, 

al antreprenorilor și forței de muncă deopotrivă. 

Existența unei planificări strategice pe termen 

mediu și lung va spori încrederea antreprenorilor 

în eficiența administrației publice locale și va 

contribui la creșterea stimulării investițiilor în 

zonă. 

Strategia de dezvoltare locală este rezultatul 

unui proces amplu de cercetare ce are ca scop 

proiectarea unei viziuni coerente de dezvoltare 

pentru comuna Podoleni în orizontul de timp 

2021 – 2027, pornind de la necesitățile 

prezentului.  

 

Acest proces a fost realizat în mai multe etape, 

fiind fundamentat pe analiza relevantă a situației 

socio-economice și demografice existente și prin 

consultare publică. Urmare a acestor pași, s-au 

evidențiat o sumă de puncte tari, puncte slabe, 

oportunități sau riscuri ce caracterizează situația 

actuală a dezvoltării comunei Podoleni, din 

diferite perspective: 

• cadrul general 

• aspecte ale dezvoltării locale 

• demografie și forță de muncă 

• economie 

• infrastructură și servicii publice 

• educație și cultură 

• sănătate și protecție socială 

• protecția și conservarea mediului 

• capacitate administrativă 

 

În baza concluziilor rezultate de pe urma analizei 

situației curente și a opiniei populației, a fost  

elaborată ulterior strategia propriu-zisă.  
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Etapa 1: Elaborarea Auditului situației socio-economice și demografice 

actuale 
 

Scopul acestei prime secțiuni a Strategiei este de 

a identifica principalele nevoi de intervenție, 

principalele direcții de dezvoltare economică, 

precum și resursele pe baza cărora se pot 

îndeplini acestea.  

 

Secțiunile aferente celor nouă perspective ale 

auditului prezintă situația actuală din comuna 

Podoleni, analizată pe baza datelor oficiale 

disponibile (date statistice), completate de 

concluziile rezultate în urma consultării 

populației. 

 

Pentru această analiză s-au folosit pe de o parte 

date primare culese direct de la cetățeni și de la 

alți actori locali, precum și date secundare, 

obținute de la instituțiile abilitate: Institutul 

Național de Statistică, Direcția Județeană de 

Statistică a Județului Neamț, Consiliul Local 

Podoleni, AJOFM, APM etc. În plus, au fost 

consultate documente programatice și analize 

socio-economice existente la nivel județean, la 

nivel regional sau național. 

 

Datele primare utilizate au fost obținute în baza 

sondajelor de opinie, discuțiilor tematice, 

studiilor și discuțiilor de tip interviu efectuate în 

rândul comunității locale reprezentată de: 

specialiștii administrației și ai instituțiilor publice 

locale, mediul de afaceri, persoane cheie din 

viața comunei (de exemplu preoți parohi), și 

bineînțeles populația locală.  

 

Opiniile comunității au fost evaluate în funcție de 

frecvența de apariție a răspunsurilor și de 

importanța pe care respondenții au asociat-o 

aspectelor analizate. În acest fel, a rezultat o 

ierarhizare a problemelor, a necesităților de 

intervenție, a resurselor etc. 

 

De asemenea, a fost evaluată situația privitoare 

la proiectele în implementare sau cele aflate la 

stadiu de idee de la nivelul administrației publice 

locale. În cuprinsul documentului au fost redate 

o parte din rezultatele acestor studii, fie făcându-

se referire la acestea în text fie fiind prezentate 

grafic, într-o formă distinctă. 

 

Fiecare secțiune a Auditului socio-economic și 

demografic se încheie cu o matrice SWOT 

(puncte tari, puncte slabe, amenințări, 

oportunități) care sintetizează informațiile 

principale din respectivul subcapitol. 
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Etapa 2: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Podoleni 
 

În urma concluziilor analizei socio-economice 

efectuate și a consultărilor publice, a fost 

formulată viziunea de dezvoltare a comunei 

Podoleni pentru perioada de timp acoperită de 

Strategie. Viziunea de dezvoltare afirmă succint 

cadrul general al direcțiilor de dezvoltare, 

prezentând situațiile generale și stările de fapt 

spre care se tinde prin implementarea strategiei. 

 

În contextul stabilit de viziunea de dezvoltare a 

fost dezvoltat un obiectiv general și s-au elaborat 

un set de obiective strategice ce au fost 

transpuse în direcții de dezvoltare prioritare. 

Fiecare dintre aceste direcții de dezvoltare 

corespunde unei probleme majore a comunei 

Podoleni, pe care își propune să o abordeze: 

• dezvoltare rurală echilibrată 

• dezvoltare economică diversificată 

• servicii publice moderne și de calitate 

• utilizare eficientă a resurselor și impact 

redus asupra mediului 

• administrație publică performantă și 

digitizată 

 

La un nivel mai profund, a fost elaborat un plan 

de măsuri și acțiuni ce corespund obiectivelor 

sectoriale, specifice, care contribuie la realizarea 

unuia sau mai multor obiective strategice. 

Fiecare măsură conține acțiunile propuse, 

organizațiile responsabile de implementarea 

acestora, perioada estimativă de implementare 

și sursele posibile de finanțare pentru 

respectivele acțiuni. 

 

Măsurile și acțiunile incluse în planurile 

sectoriale sunt adresate întregii comunități, ele 

implicând deopotrivă instituțiile și administrația 

publică, mediul de afaceri, societatea civilă și 

chiar simplii cetățeni. Pentru atingerea 

obiectivelor propuse, proiectele care vor fi 

dezvoltate în comuna Podoleni în perioada 

următoare vor trebui să fie încadrate în planurile 

sectoriale cuprinse de Strategie.  

 

Ierarhizarea măsurilor și acțiunilor a urmărit 

succesiunea logică a acestora în timp, 

importanța acestora pentru comunitatea locală 

(așa cum a rezultat din consultările publice), 

impactul implementării raportat la populația la 

care se referă și gradul de complexitate presupus 

de implementarea acestora (finanțare, instituții 

implicate, proceduri etc).  

 

În conformitate cu viziunea, obiectivele și 

planurile sectoriale de acțiune, a fost elaborat un 

set de proiecte pe care unitatea administrativ 

teritorială își propune să le implementeze în 

perioada de programare a strategiei, utilizând în 

special fonduri din surse de finanțare 

nerambursabile. Aceste proiecte sunt incluse în 
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Portofoliul de proiecte al strategiei, acoperă 

toate cele nouă secțiuni ale documentului și 

presupun un larg parteneriat cu instituțiile 

publice, mediul de afaceri și societatea civilă.  

Din totalul proiectelor incluse în portofoliul 

extins, au fost selectate 11 proiecte prioritare de 

către reprezentanții administrației publice 

locale. Acestea includ informații mai detaliate, 

precum scopul proiectului, obiectivele specifice 

pe care le adresează, justificarea proiectului, 

perioada estimativă de implementare, precum și 

posibilele surse de finanțare. 

Etapa 3: Consultarea publică 
 

Așa cum a fost menționat și în secțiunea legată 

de metodologia elaborării auditului socio-

economic, consultarea publică s-a desfășurat 

prin diferite metode: sondaj de opinie, studii și 

discuții tematice sau întâlniri individuale de tip 

interviu, iar categoriile vizate au fost:  

• specialiștii administrației și ai instituțiilor 

publice locale (reprezentanții tuturor 

departamentelor din cadrul Primăriei, 

viceprimar, consilieri locali, bibliotecar, 

director școală etc); 

• reprezentanți ai mediului de afaceri; 

• persoane cheie din viața comunei, 

puternic implicate în viața comunității;  

• populația generală a comunei. 

 

Având în vedere condițiile sanitare speciale de la 

momentul elaborării prezentei strategii (stare de 

alertă datorată pandemiei de SARS-CoV-2), 

precum și oportunitatea prilejuită de gradul 

satisfăcător de prezență online a populației 

comunei (validată prin existența unor grupuri de 

discuție de pe rețele de socializare asociate 

comunității locale din comuna Podoleni cu 

participări de peste 3500 de membri), 

modalitatea principală agreată de consultare a 

populației generale a fost prin aplicarea online a 

sondajului de opinie. Linkul sondajului, însoțit de 

anunțul explicativ, a fost publicat pe situl 

Primăriei și ulterior diseminat pe rețelele sociale. 

Cunoscând problema migrației masive și dorind 

obținerea de feedback constructiv inclusiv din 

partea cetățenilor ce au părăsit localitatea 

pentru un trai mai bun în alte colțuri ale tării sau 

ale lumii, sondajul online a prezentat și o 

secțiune specială pentru preluarea opiniei 

acestor persoane, în ideea în care ei ar putea 

sugera idei de proiecte sau exemple de bune 

practici întâlnite în zonele în care trăiesc 

momentan.  

 

În același timp, pentru a oferi șansa și 

persoanelor vârstnice de a contribui la această 

cercetare și de a le asigura reprezentativitate la 

nivelul studiului, au fost aplicate în paralel 

sondaje de opinie în format fizic, atât la sediul 

Primăriei, cât și direct în teren. 
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