
SC ECO ZONE SRL

Plan de acţiune  pentru Comuna Pânceşti

Nr. 
crt

Activitate Durata* Responsabilităţi Resurse

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii

Componenta 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier

1. Modernizarea reţelelor de transport rutier (drumuri comunale): 
lucrări canalizare, reţele apă, asfaltare, rigole scurgere, trotuare, 
piste biciclişti, rampe de acces persoane handicap  

1 - 7

2. Asfaltarea celor 22 km drumuri comunale pietruite 3-5
3. Modernizare drum comunal Pânceşti-Ciurea (4 km) şi Pânceşti-

Holm (2 km)
4. Amenajarea drumurilor comunale şi a uliţelor în zonele intens 

populate; asfaltarea drumurilor comunale, pietruirea  uliţelor şi a 
străzilor din sate; refacerea şanţurilor şi a rigolelor de scurgere, a 
podeţelor şi a spaţiilor verzi din zona drumurilor

3-5

5. Amenajarea de căi de acces pentru animale şi atelaje, căi care să 
evite drumul judeţean

1-3

6. Consolidări, terasamente, refaceri şi reabilitări drumuri afectate 
de alunecări de teren şi inundaţii

5-7

7. Reabilitarea drumurilor forestiere 2-7
8. Înfiinţarea de  refugii pentru călători; 2-3
9. Înstalarea în zona drumurilor comunale şi judeţene a marcajelor 

şi indicatoarelor de semnalizare rutieră;
1-2

10. Amenajarea de parcări. 2-3

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului

Fonduri locale;
POS Transport
Fonduri guvernamentale
Împrumuturi
PO Regional
POS Mediu
PN Dezvoltare Rurală

Componenta 1.2. Introducerea reţelei de furnizare a gazului metan
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1. Efectuarea studiilor de fezabilitate şi a documentelor necesare 2-3
2. Identificarea potenţialelor surse de fiananţare
3. Introducerea propriu zisă a reţelei de gaz metan
Componenta 1.3.  Introducerea reţelei de apă canalizare
1. Comandarea unei analize de preţ pentru a identifica gospodăriile 

care doresc să utilizeze reţelele şi care dispun de fonduri pentru a 
finanţa lucrările.

1-2

2. Căutarea oportunităţilor de finanţare pentru lucrare 3-4
3. Introducerea reţelei de apă potabilă – 30 km 4-5
4. Construirea  reţelei  de  canalizare  şi  desfiinţarea  puţurilor 

absorbante.
3-5

5. Construirea a 5 staţii de epurare a apelor uzate, câte una pentru 
fiecare sat.

3-5

6. Implementarea unui program de conştientizare a cetăţenilor cu 
privire la racordarea la reţeaua edilitară

3-7

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Împrumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 1.4. Infiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi amenajare rampa de gunoi
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1. Contactarea  şi  implicarea  autorităţilor  locale  din  localităţile 
vecine pentru construirea şi finanţarea comună a sistemului

1-2

2. Punerea în aplicare a proiectului C.E.S. 
3. Consultarea  populaţiei  şi  implicarea  acesteia  în  finanţarea 

lucrării
1-2

4 Achiziţionarea de pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor 1-2
5. Participare  la  construirea  unei  platforme  ecologice  pentru 

depozitarea deşeurilor 
2

6. Construirea unei platforme pentru depozitarea gunoiului animal 
şi utilizarea sa ulterioară în agricultura ecologică;

1-2

7. Crearea  infrastructurii  locale  de  colectare  şi  depozitare 
intermediară a deşeurilor (inclusiv achiziţia unei autospeciale de 
transport  şi  găsirea unui agent prestator;  eventual  autospeciala 
poate fi achiziţionată şi utilizată în comun cu alte localităţi).

3-4

8. Participarea  la  programul  judeţean  de  gestionare  integrată  a 
deşeurilor menajere

1-4

9. Promovarea conceptelor moderne de gestionare a deşeurilor prin 
acţiuni de educare a populaţiei comunităţii

1-4

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului,
Gospodărie comunală

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Prioritate 2. Protecţia mediului
Componenta 2.1. Stabilizare terenuri prin acţiuni de combatere a alunecărilor de teren
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1. Efectuarea unui studiu geotehnic pentru identificarea zonelor de 
risc în domeniul alunecărilor de teren;

1-2

2. Efectuarea unui studiu de fezabilitate  şi  o analiză a costurilor 
acţiunilor de combatere a alunecărilor de teren

1-2

3. Identificarea  potenţialelor  surse  de finanţare  pentru activităţile 
de combatere a alunecărilor de teren

1-2

4. Identificarea de soluţii tehnice de stabilizare a cursului apei în 
albia pârâului Fundătura;

1-2

5. Acţiuni efective de combatere a alunecărilor de teren 2-7
6. Realizarea de canalizări pentru defluirea apelor meteorice 3-5

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul 
Consultanţă agrícolă – 
cadastru, Gospodărie 
comunală

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 2.2. Amenajarea spaţiilor verzi şi a unui loc de agrement
1. Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spaţiilor verzi 1
2. Acţiuni de educare a populaţiei în domeniu 1-7
3. Stabilirea  unui regulament  de amenajare  a  curţilor  private,  cu 

reglementări privitoare la penalizări
1-2

4. Consultarea populaţiei cu privire la locaţiile spaţiilor de joacă şi 
de agrement

1-2

5. Identificarea potenţialelor firme interesate să investească în zona 
de agrement pentru pescuit sportiv şi agroturism

1-2

6. Identificarea  altor  resurse  financiare  pentru  finanţarea  acestor 
acţiuni

1-2

7. Amenajarea efectivă a 7 zone spaţii verzi pentru agrement 2-5
8. Amenajarea  zonei  de  agrement  pentru  pescuit  sportiv  şi 

agroturism  prin  construirea  de  parteneriate  public-privat. 
(încheierea  de  contracte  ferme  cu  agenţi  economici  care  vor 
investi).

3-5

9. Implementarea proiectului comunitar pentru amenajarea spaţiilor 
verzi: realizarea de spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces 
în comuna

3-6

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul 
Consultanţă agrícolă – 
cadastru
Gospodărie comunală

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Fonduri private,
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala
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10. Crearea unui stadion dotat corespunzător
11. Înfiinţare parcare în zona bisericilor: ”Sf.Treime”,”Sf. Voievozi”

Componenta 2.3. Impăduriri în zonele afectate de defrişări
1. Elaborarea unui studiu pentru a identifica măsurile ce trebuiesc 

intreprinse
1-2

2. Identificarea  resurselor  financiare  potenţiale  pentru 
întreprinderea măsurilor

1-2

3. Reabilitarea fondului forestier– împăduriri prin plantări de puieţi 2-7
4. Introducerea în circuitul silvic a unor noi suprafeţe 3-7
5. Realizări de împăduriri pe o suprafaţă de 40 ha 3-7
6. Intreţinerea drumurilor forestiere necesare exploatărilor silvice 3-7

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul 
Consultanţă agrícolă - 
cadastru

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Fonduri private,
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 2.4. Combaterea eroziunii solului, amenajări albii cursuri de apă, regularizări, desecări şi alte lucrări hidrotehnice
1. Efectuarea  unui  studiu  hidrogeologic  pentru  a  identifica 

problemele comunei în domeniul sus-menţionat
1-2

2. Identificarea  resurselor  financiare  potenţiale  pentru  rezolvarea 
problemelor din domeniu

1-2

3. Consolidarea  şi  stabilizarea  cursului  pârâului  Fundătura   în 
vederea prevenirii alunecărilor de teren 

2-3

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul 
Consultanţă agrícolă - 
cadastru

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

4. Efectuarea de lucrări de desecare a unei suprafeţe de 10 ha teren 
din zonele Ciurea, Holm, Patricheni

2-5

5. Regularizarea  pârâului  Fundătura  în  vederea  prevenirii 
inundaţiilor.

2-5

6. Indiguiri pentru regularizarea pârâului sus menţionate 2-5
Componenta 2.5. Combaterea poluarii aerului, solului si apelor
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1. Evaluarea calităţii  apei aerului şi solului pe baza metodelor şi 
criteriilor Uniunii Europene

1-3

2. Înfiinţarea şi dotarea unui punct pentru monitorizarea evoluţiei 
situaţiei poluării în zonă

2-3

3. Construirea de parteneriate public privat pentru găsirea 
modalităţilor de rezolvare a problemelor legate de 
managementul calităţii mediului–găsirea de prestatori de servicii

1-4

4. Menţinerea calităţii mediului 1-7
5. Realizarea  unui  sistem integrat  pentru  prevenirea  şi  controlul 

poluării
1-7

6. Reconstrucţia ecologica a zonelor degradate 2-7
7. Închiderea foselor din gospodăriile populaţiei; 2-6
8. Introducerea unui sistem de management al deşeurilor animale 2-4
9. Valorificarea  ecologică  a  rumeguşului  de  către  unităţile 

industriale
10. Stoparea  poluării  şi  depoluarea  cursurilor  de  apă,  inclusiv 

repopularea acestora
2-7

11. Realizarea  unor  sisteme  de  alarmare  a  populaţiei  din  zonele 
potenţial afectate

2-7

12. Activităţi de informare şi de educare a populaţiei 1-7

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul 
Consultanţă agrícolă - 
cadastru

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 2.6. Amenajarea păşunilor şi islazurilor comunale
1. Efectuarea  unui  studiu  pentru  a  vedea  gradul  de  afectare  al 

suprafeţelor de păşune şi măsurile ce trebuiesc întreprinse pentru 
remedierea situaţiei;

1-2

2. Identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste acţiuni 1-2
3. Găsirea  de  agenţi  economici  care  să  utilizeze  păşunile  şi  să 

contribuie financiar la finanţarea acţiunilor
1-2

4. Efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor 2-5

Compartimentul Urbanism 
şi amenajarea teritoriului
Compartimentul 
Consultanţă agrícolă - 
cadastru

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale, 
Fonduri private,
Imprumuturi, 
POS Mediu
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură
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Componenta 3.1. Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant
1. Elaborarea  studiilor  de  fezabilitate  pentru  modernizarea  şi 

dotarea şcolilor din comună
1-2

2. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construire de grădiniţe 
noi, separate de şcoli 

3. Identificarea  resurselor  financiare  necesare  şi  stabilirea 
volumului  acestora:  există  fonduri  disponibile pentru astfel  de 
invesţii la Ministerul Educaţiei şi în acest sens trebuie menţinută 
o  legatură  permanenta  cu  Inspectoratul  Şcolar  Neamţ  pentru 
accesarea fondurilor europene 

1-2

4. Identificarea ordinii finanţării priorităţilor în acest domeniu 1-2
5. Dotarea cu materiale didactice (inclusiv echipamente IT) 2-4
6. Dotarea cu mobilier , dotarea  laboratoarelor 2-4
7.  Asigurarea sistemului modern de utilităţi 4-7
8. Dotarea şcolilor cu centrale termice. 2-6
9. Construcţie nouă şcoală Holm 1-3
10. Construire terenuri de sport şi săli de sport la fiecare şcoală 3-4

Compartiment 
contabilitate, financiar, 
impozite şi taxe

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

11. Achiziţionarea unor microbuze pentru transportul copiilor

Componenta 3.2. Reabilitarea, modernizarea şi construcţia de cămine culturale
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1. Construcţie nouă cămin cultural 1-2
2. Identificarea  agenţilor  economici  interesaţi  în  construirea  de 

parteneriate  pentru  susţinerea  activităţilor  culturale  şi 
cointeresarea acestora

1-2

3. Identificarea surselor de finanţare 1-2
4. Implicarea  cultelor  în  dezvoltarea  vieţii  spirituale  şi  sociale  a 

localităţii  –  eventual  darea  în  administrare  către  parohii  a 
anumitor locaţii, cu îndeplinirea anumitor condiţii

1-7

5. Dotarea  căminului  pentru  desfăşurarea  unui  act  de  cultură 
corespunzator ( muzeu, bibliotecă, sală de festivităţi)

2-5

6. Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii săteşti 
– dacă fondul de carte este solicitat

1-7

7. Stabilirea unui calendar  anual  al  activităţilor  culturale  pe raza 
comunei Pânceşti şi a bugetului corespunzător

1-7

8. Completarea dotărilor pentru accesarea operativă de cunoştinţe – 
dotare IT în special 

1-7

9. Infiinţarea  unui  punct  de informare  pe teme de interes pentru 
locuitorii  comunei:  fonduri  structurale,  finanţări,  legislaţie, 
asistenţă şi consultanţă în întocmirea cererilor de finanţare, etc.

2-3

10. Cuplarea activităţilor  culturale  cu cele sociale – transformarea 
unui  cămin  cultural  în  centru  social,  fapt  ce  ar  permite  o 
finanţare guvernamentală mai uşoară

1-7

Compartiment 
contabilitate, financiar, 
impozite şi taxe
Compartiment cultură

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Culturii
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT
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1. Analiza  situaţiei  actuale  şi  a  necesarului  în  ceea  ce  priveşte 
dotarea cu echipamente IT

1-2

2. Identificarea surselor de finanţare pentru dotarea necesară 1-2
3. Utilarea IT a şcolilor din comună 2-3
4. Conectarea la internet a şcolilor 3
5. Construirea  de  parteneriate  cu  agenţi  privaţi  şi  implicarea 

acestora în activităţi comerciale în sfera IT, eventual asigurarea 
de spaţii pentru înfiinţare şi derulare activităţi specifice

1-7

6. Informatizarea  serviciilor  oferite  cetăţenilor  de  către  primărie 
(registru agricol, taxe şi impozite, evidenţa populaţiei, etc.)

1-4

7. Coordonarea  cu alte  activităţi  a  acestui  domeniu – înfiinţarea 
punctului  de informare şi  conectarea sa la  surse de informare 
locale, judeţene şi naţionale

1-4

Compartiment 
administrativ

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării  şi Ministerul 
Telecomunicaţiilor
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 3.4. Reabilitare şi construcţie săli şi terenuri de sport
1. Efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spaţiilor pentru 

sport, precum şi a unei analize de cost
1-2

2. Identificarea agenţilor economici privaţi interesaţi să investească 
în aşa ceva

1-2

3. Identificarea  surselor  guvernamentale  şi  externe  ce  pot  fi 
utilizate

1-2

4. Reabilitarea  terenului de sport de la şcoala  Pânceşti 3-4
5. Construirea  sălilor de sport şi a terenurilor de sport la fiecare 

şcoală
3-4

Compartiment urbanism Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate 
Componenta 4.1. Infiinţarea serviciului de asistenţă socială al primăriei, a unui sistem de îngrijiri la domiciliu şi a unui centru social
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1. Infiinţarea serviciului public de asistenţă socială prin hotărâre de 
consiliu local şi înzestrarea acestuia cu un patrimoniu, eventual 
clădire şi dotări existente.

1

2. Acreditarea  serviciului  public  de  asistenţă  socială  pentru  a 
respecta  cerinţele  legii  şi  pentru  a  avea  acces  la  fonduri 
guvernamentale şi externe

1

3. Efectuarea unei analize a nevoilor de asistenţă socială la nivelul 
comunei

1

4. Identificarea  actorilor  locali  cu  potenţial  de  dezvoltare  a 
serviciilor  sociale  (parohii,  culte,  ONG-uri)  şi  construirea  de 
parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor sociale

1

5. Elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate 1
6. Identificarea surselor potenţiale de finanţare: Ministerul Muncii 

şi fonduri structurale
1

7. Angajarea  de  asistenţi  social  specializaţi;  înfiinţare  post  de 
asistent comunitar în fiecare sat

2-3

8. Infiinţarea cantină socială 2-3
9. Realizarea unui centru social de zi
10. Infiinţarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice
11. Infiinţarea  unui  centru  social  pentru  persoane  în  dificultate 

(persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice, etc.)
2-3

12. Identificarea  potenţialilor  actori  sociali  către  care  să  fie 
externalizate aceste servicii

4-7

Compartiment autoritate 
tutelară
Protecţie socială

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
familiei
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 4.2. Măsuri de îmbunătăţire a actului medical
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1. Clarificarea situaţiei proprietăţii asupra cabinetelor medicale 1
2. Efectuarea  unui  studiu local  pentru  identificarea  direcţiilor  de 

dezvoltare a asistenţei medicale la nivel de comună;
1

3. Stabilirea  costurilor  implicate  de  implementarea  măsurilor 
identificate în urma studiului

1

4. Identificarea  surselor  potenţiale  de  finanţare  pentru 
implementarea acţiunilor în domeniul medical

1

5. Infiinţarea unui post de asistent medical comunitar în fiecare sat 1
6. Extinderea personalului medical 2-3
7. Construcţie  nouă  dispensar,  dotarea  acestuia  cu  îndeplinirea 

normelor necesare autorizărilor de funcţionare
2-4

8. Înfiinţare cabinet stomatologic
9. Înfiinţare  dispensarului  veterinar
10. Conectarea la utilităţi a  dispensarului uman existent; 2-4
11. Elaborarea  unui  program  complex  de  asigurare  a  securităţii 

umane faţă de expunerea la riscul de îmbolnăvire
2-3

12. Identificarea  de  potenţiali  actori  interesaţi  în  dezvoltarea 
sectorului medical la nivel de comună şi stimularea lor

1-4

13. Program  de  educaţie  a  populaţiei  în  domeniul  vizat  pentru 
adoptarea unui mod de viaţă sănătos

1-7

14. Construirea  unui  staţionar  pentru  supravegherea  stării  de 
sănătate

3-5

15. Monitorizarea  unor  factori  de  risc  pentru  sănătatea  umană; 
poluare chimica, zgomot, etc.

2-7

16. Modernizarea şi dotarea cabinetului veterinar pentru a face faţă 
cerinţelor, în condiţiile în care numărul animalelor este destul de 
numeros pe raza comunei.

3-5

Compartiment autoritate 
tutelară
Protecţie socială

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Sănătăţii 
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administraţiei locale:
Componenta 5.1. Intărire instituţională
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1.  Reabilitarea, dotarea şi utilarea  sediului Primăriei, 1-3
2. Construirea unei parcări a primăriei; 1-2
3. Programe  de  dotare  şi  întărire  instituţională  a  administraţiei 

publice
1-5

4. Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la 
sistemele actuale de comunicare

1-2

5. Identificarea  oportunităţilor  şi  derularea  unor  programe  de 
perfecţionare  profesională  continuă  a  personalului  din 
administraţia  publică  în  corelaţie  cu  exigenţele  impuse  de 
creşterea  autonomiei  în  administraţia  publică  locală  şi  cu 
exigenţele pentru executarea sarcinilor de serviciu

1-7

6. Programe  de  constituire  şi  dezvoltare  a  bazei  de  utilaje  şi 
echipamente  pentru  intervenţii  în  cazuri  de  forţă  majoră  – 
identificarea surselor potenţiale de finanţare

3-7

7. Programe  de  constituire  şi  dezvoltare  a  bazei  de  utilaje  şi 
echipamente  pentru  lucrări  de  investiţii  şi  exploatare  a 
patrimoniului comunei – identificarea surselor de finanţare

3-7

8. Elaborarea  de  propuneri  de  proiecte  pentru  finanţări  din 
fondurile destinate modernizării administraţiei locale

1-3

9. Intărirea  instituţională  a  Primăriei  pentru  realizarea  unei 
activităţi performante a actului de administrare

1-7

10. Dezvoltarea  sistemelor  de  comunicare  cu  comunitatea  pentru 
creşterea  participării  cetăţenilor  la  viaţa  comunei  –  stabilirea 
unor modalităţi de consultare a cetăţenilor

1-3

11. Constituirea  de parteneriate  public – privat  pentru exploatarea 
unor  investiţii  ale  comunitătăţii  şi  pentru  valorificarea  unor 
resurse  locale  din  patrimoniul  public:  identificarea  actorilor 
locali care pot fi implicaţi

1-7

12. Incurajarea  formelor  de  asocire  a  societăţii  civile  pentru 
participarea la viaţa publică a localităţii – identificarea nucleelor 

1-7

Compartiment juridic, 
secretariat

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale –
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală
PO Dezvoltarea capacităţii 
administrative
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Componenta 5.2. Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea programelor informatice la registrul agricol, taxe şi impozite, 
etc.
1. Analiza nevoilor pentru implementarea programelor informatice 1-2
2. Identificarea furnizorilor de programe informatice 1
3. Pregatirea  personalului  propriu  al  primăriei  pentru  utilizarea 

programelor informatice
1-2

4. Achiziţionare echipamente IT 2
5. Achiziţionarea programelor informatice 2

Compartiment 
administrativ

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 5.3. Imbunătăţirea activităţii compartimentului Ordine şi siguranţă publică prin reabilitarea dotarea şi extinderea sediului Poliţiei şi 
organizarea sistemului de pază comunală şi obştească
1. Construcţie şi dotare sediu poliţie. 1-4
2. Derularea  unor  campanii  de  educare  a  populaţiei  în  spiritul 

respectării legii
1-7

3. Extinderea personalului cu 1 agent poliţie 1-2

Urbanism Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Administraţiei 
si Internelor
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

4. Înfiinţarea unui punct de informare al populaţiei. 1
5. Înfiinţarea unui centru de evidenţă a populaţiei. 1-2
6. Înfiinţare serviciu de Poliţie Comunitară
7. Organizarea sistemului de pază comunală şi obştească. 1-2
8. Înfiinţarea sistemului de pază al ţarinelor. 1-2
Componenta 5.4. Definitivarea PUG si PUZ – Managementul teritoriului
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1. Obţinerea de asistenţă în domeniu de la firme specializate prin 
identificarea acestora

1

2. Implicarea  populaţiei  prin  consultări  directe  în  legătură  cu 
managementul teritoriului

2-4

3. Aplicarea codului construcţiilor privind locuinţele 2-3
4. Definitivarea  reconstituirii  dreptului  de  proprietate  asupra 

terenurilor şi clădirilor
1-3

5. Construirea  unui  bloc  cu  apartamente  de  închiriat  pentru 
aducerea specialiştilor în comună şi pentru tineri

2-4

6. Informarea  populaţiei  cu  privire  la  programele  naţionale  în 
domeniul locuinţelor

1-7

7. Reabilitarea termică a clădirilor 4-7
8. Reactualizarea  datelor  existente  în  conformitate  cu  liniile  de 

dezvoltare planificate
1-5

9. Elaborarea unui nou PUG în concordanţă cu situaţia actuală şi cu 
cerinţele de dezvoltare pe termen mediu.

1-4

10. Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare

1-4

11. Efectuarea unor studii şi cercetări privind zonarea teritoriului pe 
criterii  de  potenţial  economic,  social,  ecologic,  tehnologic  şi 
crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potenţial.

1-4

Compartimentul urbanism 
şi amenajarea teritoriului

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
Ministerul Administraţiei 
şi Internelor
Imprumuturi, 
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 5.5. Infiinţarea unui punct de informare a populaţiei
1. Infiinţarea unui punct de informare pentru locuitorii comunei; 1
2. Dotarea acestui punct şi alegerea personalului 1-2
3. Pregătirea  personalului  şi  participarea  la  diverse  sesiuni  de 

training
1-2

4. Sesiuni de informare a locuitorilor comunei 1-7
5. Elaborarea de propuneri de finanţare 1-7
6. Implementarea proiectelor 1-7

Cultură + secretariat Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale 
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală
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Prioritate 6. Dezvoltare economică
Componenta 6.1. Industrie
1. Fixarea  prin  PUG  a  unei  zone  destinate  amplasamentelor 

industriale: asigurarea de utilităţi şi căi de acces;
1-2

2. Identificarea de potenţiali investitori în zonă, contactarea lor şi 
efectuarea unor oferte

1-3

3. Promovarea  spiritului  antreprenorial  în  rândul  populaţiei 
comunei  prin  organizarea  a  diverse  forme  de  pregătire  în 
domeniu

1-7

4. Informarea  populaţiei  cu  privire  la  oportunităţile  de  finanţare 
pentru dezvoltarea industrială

1-7

Compartiment juridic, 
contabilitate, financiar

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
ANIMMC
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane
POS Creşterea 
competitivităţii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurala

Componenta 6.2. Agricultura şi creşterea animalelor
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1. Informarea populaţiei  cu privire la reglementările  în domeniul 
informării  populaţiei  cu  privire  la  reglementările  în  domeniul 
agriculturii şi zootehniei: subvenţii, facilităţi, etc.

1-7

2. Organizarea de exploataţii agricole pentru culturi performante – 
comasarea terenurilor agricole – identificarea de cumpărători sau 
arendaşi care să organizeze exploataţii agricole performante

1-4

3. Sprijin  pentru  investitori  interesaţi  de  amenajări  pentru 
piscicultura şi acvacultură, bază turistică pentru vânătoare

1-5

4. Reabilitarea păşunilor şi fâneţelor 3-7
5. Lucrări de împădurire în zonele expuse la alunecări de teren 2-4
6. Înfiinţare de ferme : ovine şi bovine 2-7
7. Infiinţarea de livezi de pomi fructiferi 2-5
8. Înfiinţarea unui târg de animale la standarde moderne; 2-3
9. Finalizare fabrică de brânzeturi; 2
10. Sprijin  pentru  organizarea de puncte  de  colectare a  laptelui  – 

identificarea  firmelor  interesate  să  preia  laptele  şi  analiza 
preţurilor; asigurarea logisticii

1-3

11. Organizarea de puncte de colectare lapte
12. Sprijinirea  deschiderii  de  afaceri  în  agricultură  de  către 

intreprinzători (ciupercării, creştere de prepeliţe, etc.); sprijinul 
se poate face prin asigurarea de consultanţă gratuită

1-7

13. Înfiinţarea unei pieţe de produse agricole la standarde europene; 2-4
14. Asigurarea de consultanţă agricola de specialitate 1-5
15. Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane 

care  lucrează  în  agricultură,  luându-se  în  calcul  liniile  de 
evoluţie  (comasarea  proprietăţilor,  exploatarea  în  regim 
industrial, apariţia marilor combinate zootehnice, etc.).

2-4

Registrul agricol Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale – 
ANIMMC
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Creşterea 
competitivităţii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală
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Componenta 6.4. Comerţ
1. Informarea  comercianţilor  cu  privire  la  condiţiile  de 

comercializare a produselor alimentare;
1-2

2. Stabilirea mecanismelor de control a respectării reglementărilor 
în vigoare

1-2

3. Identificarea de comercianţi doritori să investească; contactarea 
lor şi elaborarea contractelor

1-3

4. Asigurarea  facilităţilor  necesare  (utilităţi)  pentru  localizarea 
acestor afaceri în comuna Pânceşti.

1-4

Compartiment juridic, 
contabilitate, financiar

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Creşterea 
competitivităţii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 6.5. Servicii
1. Informarea  prestatorilor  de  servicii  cu  privire  la  cerinţele  în 

domeniu
1-2

2. Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali şi 
atraşi pentru dezvoltarea unor activităţi economice în domeniul 
serviciilor

1-2

3. Infiinţarea  unor  servicii  de  consultanţă  în  domeniu,  inclusiv 
pentru accesarea de fonduri europene

1

4. Infiinţarea  a  diverse  puncte  locale  absolut  necesare:  service 
reparaţii  electrice,  reparaţii  auto,  frizerie-coafor,  notariat, 
avocatură,  servicii  bancare,  etc.  –  sprijinirea  întreprinzătorilor 
prin închiriere de spaţii la preţuri atractive

1-2

Compartiment juridic, 
contabilitate, financiar

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Creşterea 
competitivităţii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală

Componenta 6.6. Turism şi agroturism
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1. Promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes 
turistic în asociere cu alte activităţi care pot căpăta specific local 
(vânătoare, pescuit sportiv, etc.)

1-7

2. Amenajarea unor zone de agrement 3-5
3. Înfiinţarea  unei  pensiuni  turistice  cu  restaurant,  integrate  în 

circuitul turistic judeţean (zona Bădărău, cătunul Zimbru)

4. Crearea insfrastructurii pentru turism şi agroturism; căi de acces 
şi utilităţi

4-7

5. Crearea de condiţii alternative pentru petrecerea timpului liber
6. Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în 

domeniu
7. Construcţie bază turistică pentru vânătoare
8. Amenajarea  unui  punct  de  informare  pentru  turişti  şi  pentru 

întreprinzători  în  turism,  oferindu-se  informaţii  despre 
oportunităţi de finanţare, standarde, legislaţie, etc.

1

Compartiment juridic, 
contabilitate, financiar

Fonduri locale, 
Fonduri guvernamentale
Fonduri private
Imprumuturi, 
POS Creşterea 
competitivităţii economice
PO Regional, 
PN dezvoltare rurală
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