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  Proiect Localitatea 
(alte 

detalii)  

STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE 1.Valoarea lucrarii 
-estimativ EURO fara TVA 
 2.Lucrari in executie 
 3,Alte detalii 
 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE, Execuţie sau la 
Sursa de finanțare. 

Râmnicelu 

Id
ee 

SF 
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D
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get local 
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Surse 
private 
(partener
iat public-
privat) 

  

  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

                      

1 Înfiinţarea şi modernizarea fermelor 
agricole 

  x                    

2 Creşterea valorii adaugate a produselor 
agricole şi forestiere 

   
x 

                   

3  Sprijinirea exploataţiilor agricole 
(fermelor) de semisubzistenţă 

  x           

4 Susţinerea formelor asociative    x               
5 Sprijinirea fermierilor şi deţinătorilor de 

păduri să utilizeze serviciile de consiliere şi 
consultanţă în vederea îmbunătăţirii 
performanţelor generale ale activităţii 
acestora conform înregistrării apia 

   
x 

               
 
   

6 Reabilitare fond forestier                
7 Adaptarea agriculturii şi silviculturii în 

acord cu măsurile de creştere a 
competitivităţii 

  x            

8 Împădurirea terenurilor agricole şi 
neagricole 

 x              S-a creat o perdea de protectie 

9 Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea 
florei spontane  

                  Nu este cazul 
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x  Înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de 
informare 

  x               

11  Promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală   x               
12 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor 

profesionale a persoanelor adulte care activează în 
domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv 
proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare 

   x                

13 Calificarea şi recalificarea, instruirea şi 
perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de 
subzistenţă 

   x                 

14 Prevenirea creşterii numărului de persoane implicate 
în agricultura de subzistenţă 

  x                  

15 Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice 
pentru încurajarea realizării unor împăduriri de mici 
dimensiuni, plantaţii de livezi şi păduri de protecţie 

  x            

16 Reabilitarea si intretinerea pasunilor      x   x  - s-a realizat prin finantate din bugetul local 
- s-au incheiat contracte de concesiune pe 7 ani cu 
cresatorii de animale 

  INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII ŞI 
TRANSPORT 

                      

17 Modernizare drumurilor comunale (a se specifica 
distanța și denumirea drumurilor) 

             De asfaltat  restul drumurilor interioare, aprox. 20% 
din reteaua existenta de drum 
Propunere de reabilitare a drumurilor intravilane si a 
trotuarelor pe o lungime de 6 km PNDL SI UE 
 

18 Realizare de alei pietonale în comună    x              
19 Modernizarea sistemului rutier    x              
20 Constructie pod (a se specifica râul/pârâul peste care 

se construirește podul, distanța și drumul comunal) 
             

21 Realizarea sau modenizarea sau extinderea rețelei de 
alimentare cu apă (a se specifica distanța în km, 
genul lucrării și locația) 

        x     Extindere retea de apa pentru investitii noi si cartiere 
noi 

22  Realizarea sau extinderea rețelei de canalizare (a se 
specifica distanța în km, genul lucrării și locația) 

     x          Extindere  retea canalizare  pentru satele Stiubei, 
Colibasi si Fotin 
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23 Realizarea stație de epurare și tratare a apelor 
reziduale 

   x x       
In curs de executie- in sat Râmnicelu 

24 Realizarea reţelei de distribuţie gaz metan (a se 
specifica distanţa în km) 

   x       SF in lucru pentru o retea de distributie pe o lungime 
de 35 km 

25 Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan 
reactualizare  PUG 

    x       

26 Montarea unui post de transformare în localitate în 
vederea îmbunătățirii parametrilor curentului 
electric 

 x    x      

27 Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public în 
comună 

          Se doreste reabilitare, modernizare si schimbarea 
retelei in lampi cu led-uri in toate satele: Râmnicelu, 
Colibasi, Ştiubei si Fotin; 

28 Dotare cu utilaje și echipamente pentru serviciul de 
gospodărire comunală și salubritate (masină de 
colectare, pubele etc) (a se specifica denumirea 
utilajelor necesare și numărul lor) 

     x     Achizitionarea unui buldoexcavator pentru 
intretinerea drumurilor si deszapezirii; 

29 Îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru 
persoane prin construirea de staţii de autobuz 

          Este realizat, insa se doreste modernizarea 
infrastructurii generale de transport 

30 Reabilitarea drumurilor agricole  x     x    Dezvoltarea traseelor alternative pentru vehicule cu 
tractiune animala si agricole in comun SF, BL 

31 Amenajarea spaţiilor verzi din localitate, inclusiv 
cele situate lângă trotuare 

 x         Se doresc 2 parcuri in satele Ştiubei si Colibasi 
finantate prin  FNR UE, BL, BS 

32 Construire/modernizare parcări și trotuare  x          

33 Crearea unor sisteme de supraveghere moderne 
pentru creșterea siguranţei cetăţenilor 

     x     Se doreste realizarea prin fonduri UE sau 
Guvernamentale 

34 Conectarea instituţiilor publice din localitate la 
internet prin conexiuni broadband şi promovarea 
conceptului de e-educatie, e-guvernare, e-sanatate. 

          Este realizat -acoperire retea de 100% in toate satele 

35 Asigurarea accesului la internet al populaţiei prin 
crearea de acces point internet în zonă Parc– 
Primarie 

          Este realizat 

36 Asigurarea de facilități pentru investitorii care 
dezvoltă servicii IT în localitate 

 x          
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37             

1 modernizare şi extindere cimitire existente 
 
 

 x          

2 modernizare şi reabilitare capele conform 
standardelor U.E. 
 

 x          

3 modernizare căi de acces cimitire 
 

 x          

38 Construirea de rampe de acces în toate instituţiile de 
interes public în vederea facilitării accesului 
persoanelor cu dizabilităţi 
 

          Este realizat 

39 Implementarea unor mijloace de supraveghere şi 
sistematizare a traficului (benzi producătoare de 
zgomot pentru atenţionare), semnalizarea şi 
protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit în 
proximitatea unităţilor de învăţământ 
 

          Este nevoie in special in zonele cu trafic intens/ auto 
tonaj greu DN22 

40 Extindere construire – zone noi de locuit 
 
 
 

 x         Se doreste construirea unui cartier nou, cartier care 
sa fie racordat la toate utilitatile si infrastructura 
necesara – Fonduri UE sau resurse guvernamentale, 
dedicate dezvoltarii si amenajarii teritoriului; 
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  MEDIU                       
                         

41 Lucrări de regularizare a albiei pârâu/râu și 
apărări de maluri pt. prevenirea și reducerea  
consecintelor distructive ale inundațiilor (a se 
specifica râul / pârâul unde se dorește 
efectuarea acestor lucrări și distanța în km) 

     
 
 

 x               Pentru regularizare si consolidare maluri 
albia raului Rm. Sarat pe ~ 5 km 

42 Organizarea sistemului de colectare selectivă, 
a spaţiului de depozitare temporară şi 
transportul deşeurilor 

                    Este realizat 

43 Închiderea platformelor de gunoi                             Sunt inchise 

44 Studiu de fezabilitate amenajare groapă 
pentru deşeuri inerte şi din construcţii 

                     Este realizat 

45  Identificarea rampelor de gunoi neautorizate 
şi dezafectarea acestora 

                   Nu e cazul 

46 Reabilitarea şi modernizarea sistemelor 
existente de colectare şi transport deşeuri 

                    
            

Exista acest serviciu 

47  Dotări pentru intervenții în caz de situații de 
urgență (autospecială PSI, buldo-excavator, 
volă, tractor cu remorca și alte dotări) 

   x                 Necesar:Buldo-excavator si tractor cu 
remorca pentru platforma de gunoi 

48 Informarea populaţiei pentru protecţia 
mediului şi colectarea selectivă a deşeurilor, 
cat si dotarea cu pubele selective pentru toata 
comuna; 

   x                 Necesar pentru toate satele: Râmnicelu, 
Stiubei, Colibasi si Fotin 

 
49 

Implementarea unui sistemintegrat de 
colectare selectiva a deseurilor la nivel de 
localitate sau in parteneriat cu alte 
administratiilocale invecinate 

  x          Este implementat 
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50 Reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile depozitate prin realizarea unei 
stații de compost 

    
  

                  
 

S-a realizat prin infiintarea unei platforme 
de gunoi intre sate in extravilan, doar 
pentru gunoiul de grajd 

51 Cresterea eficienţei energetice a clădirilor 
publice şi a blocurilor de locuinţe prin lucrări 
de reabilitarea termică 

    
  

                
           

 Nu exista blocuri 

52 Crearea de sisteme centralizate de furnizare a 
energiei termice pentru blocurile de locuinţe 
utilizând sisteme convenţionale de încălzire 
completate de sisteme ce utilizează energii 
nepoluante (solare, eoliene, etc) 

                    
 
           

 Nu este cazul 

53 Reducerea consumului energetic al localității 
prin modernizarea reţelei de iluminat public 
şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu 
lămpi solare sau alte sisteme care reduc 
consumul de energie electrică 

   x                  
 
 

54   Acordarea de facilități pentru realizarea de 
infrastructuri de generare şi distribuire a 
surselor de energie alternativă, promovarea 
culturilor energetice şi a proiectelor de 
energie eoliană, biomasă, energie solară 

    
 
x 

                  

55 Ameliorarea progresivă a capacității de 
producție a terenurilor agricole degradate, 
menținerea biodiversitătii şi dezvoltarea 
continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale 
pădurilor 

                    
 
         

 Nu este cazul  

56  Reducerea eroziunii solului prin lucrări de 
apărare a malurilor împotriva eroziunii în 
zonele afectate de acest fenomen şi acţiuni de 
împădurire în zonele de formare a viiturilor, 
în zonele inundabile şi în luncile râurilor 

      x                
 
        

  

 
57 

Realizarea de perdele de protectie a cailor de 
comunicatii, localitatilor si campului 
 
 

   
x 
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      ECONOMIC                      

                         
61 Modernizarea şi diversificarea pieţelor 

agroalimentare în localitate 
   x                      

          
 Se infiinteaza 

 
 

62 

Susţinerea iniţiativelor asociative pentru 
creșterea eficienţei economice a exploataţiilor 
agricole, creșterea puterii de negociere pe 
pieţele de desfacere şi a capacităţii de 
valorificare superioară a producţiei 

   x                  

 
63 

Stimularea înființării unor centre de prestări 
servicii pentru agricultură (mecanizare, 
reparaţii utilaje, furnizare seminţe, 
îngrăşăminte, insectofungicide etc.), prin 
acordarea de facilități 

   x                
 
         

  

 
 

64 

Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi 
puse la dispoziția întreprinzătorilor locali, în 
vederea dezvoltării propriilor afaceri, în 
agricultură și zootehnie, în baza unui acord 
avantajos pentru ambele părți 

                   
          

Exista inventor 
Primaria a atribuit terenuri pentru 
constructii de depozite micilor 
producatori 
 

 
65 

Identificarea oportunităților de parteneriat 
public-privat în vederea demarării de activităţi 
în domeniul industrial 

  x                   

66 Informarea cetățenilor asupra programelor de 
finanțare nerambursabilă 

                   Se face periodic 

67 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor 
destinate dezvoltării agriculturii 

                  Se realizeaza deja 

 
68 

Realizarea unui studiu asupra situaţiei 
resurselor umane din localitate şi furnizarea 
acestor informaţii potenţialilor învestitori 

 Strategie x                Analiza resursei umane este inclusa in 
prezentul document 
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69 Elaborarea unei baze de date disponibile pe 
internet privind oportunităţile locale de 
dezvoltare a afacerilor în localitate 

   x                   

70 Elaborarea unui program de atragere a 
investiţiilor 

 Strategie  x                  Strategie Dezvoltare Locală 2021-2030 

71 Elaborarea unui Ghid de produse şi servicii 
oferite de mediul de afaceri local 

   x                   

 
 
 
72 

Promovarea IMM-urilor din localitate şi a 
produselor/serviciilor acestora prin susținerea 
participării comune la târguri şi expoziții, 
elaborarea de materiale de prezentare a 
localitătii cu secțiune de economie inclusă, 
promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi 
schimburi de experienţă cu localitate din 
străinătate 

   x              
 
 
  

    

 
73 

Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui 
birou de informare şi consultanţă în domeniul 
economic şi juridic 

   x                  

 
 
74 

Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor din 
domeniul industrial şi al serviciilor (creșterea 
numărului IMM-urilor) prin acordarea de 
facilități la plata taxelor și impozitelor asupra 
terenurilor și clădirilor 

   x                Exista doua bazine cu apa si foraje de mare 
adancime(180 m) pentru folosirea in 
domeniul legumicol (sere)  - se ofera ca 
facilitate apa la un pret mic 

75 Identificarea spaţiilor disponibile şi a 
terenurilor aparţinând Primăriei, care pot fi 
concesionate eventualilor investitori 

   x                Se pune la dispozitie un teren de 2000mp in 
satul Ramnicelu pentru construirea unei 
piete 

 
76 

Construirea infrastructurii publice necesare 
desfășurării activităţilor economice (utilităţi, 
construire spaţii de desfacere a produselor, 
spaţii pentru funcţionarea firmelor gen 
incubator de afaceri sau alte business-uri); 

   x                    
          

Primaria pune la dispozitie o cladire in 
suprafata de 350 mp pentru potentiali 
investitori, cu conditia asigurarii de locuri 
de munca pentru cetatenii din localitate 

77 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu 
AJOFM pentru promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor 

   x                   
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78 Promovarea programelor derulate de guvern 
pentru stimularea înfiinţării 
microintreprinderilor 

   x                   

 
79 

Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile 
publice locale, societatea civilă şi comunitatea 
de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de 
agrement 

   
 x 

                 

80 Facilitarea dezvoltarii unor evenimente și 
activități tematice de promovare a pescuitului 
local 

                    
        

 Nu este cazul 

81 Diversificarea către activităţi non-agricole, 
crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 

   x                   

  TURISM                       

                          

82 Construirea unui complex turistic și de 
agrement în comună (a se specifca locația si 
profilul complexului turistic) 

           Pentru pescuit si vanatoare, Plaja-balta 
Voetin, cu o suprafata estimata de 15 HA 

83 Sprijinirea înființării unor unități de 
alimentaţie publică 
 

             

84 Promovarea turismului cultural-religios              

85 Includerea obiectivului cultural biserica în 
circuitele turistice existente la nivel de judeţ 

             

86  Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din 
spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de 
schimburi cultural-turistice; 

            

87 Crearea de evenimente culturale care să 
devină tradiţionale 
 

           „Ziua comunei” - „Memorial oină - Prof. 
Bălan Mihalache” 
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88 Crearea unui brand al comunei și promovarea 
obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin 
internet, pliante, broşuri şi info-chioşc 

   x                 Se doreste obtinerea unui brand local 
pentru culturile de usturoi 

89  Dezvoltarea şi promovarea turismului 
gastronomic, prin valorificarea tradiţiilor locale 
şi a interferenţei diferitelor culturi în domeniu 

   x                 
 

  

                         
  EDUCATIE                       
 

90 
Reabilitarea sau modernizarea școlilor din 
comună (a se specifica denumirea exactă a 
fiecarei locații și genul lucrării) 

 
 

  x  x    x          Reabilitare, modernizare, extindere si 
dotare scoala gimnaziala nr.1 Ramnicelu  
POR – 7. 500 000 lei 

 
91 

Reabilitarea sau modernizarea  grădinițelor din 
comună (a se specifica denumirea exactă a 
fiecarei locații și genul lucrării) 

  x x  x      

92  Dotarea cu mobilier a școlilor / grădinițelor (a 
se specifica denumirea exactă a fiecarei locații) 

     x  x              

93 Construire scoală / grădiniţă   x x        
94 Amenajarea unei  COMPLEX sportiv în 

comună (a se specifica locația) 
  x         Construirea pina in anul 2030 a unui 

COMPLEX sportiv modern, compus din: 
- sala sporturilor 
- piscine 
- teren de fotbal, tenis, baschet, 
volei si handbal in sat Râmnicelu 

95 Construcția unei săli de sport în cadrul școlilor 
(a se specifica locația) 

  x        In satul Stiubei 

96  Amenajarea si dotarea unui centru de joacă  
pentru copiii comunei (a se specifica locația) 

   x         Se doreste infiintarea a 2 parcuri in 
Stiubei si Colibasi 

97  Construcţia unei creşe             Nu este cazul 

98  Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de 
învăţământ din localitate şi îmbogăţirea 
fondului de carte al bibliotecilor şcolare 

   x                
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99 

Realizarea website de prezentare a institutiilor 
de invatamant si a activitatii acestora 

 x          

      
100 

Asigurarea condițiilor pentru derularea de 
programe de formare în psihopedagogie 
aplicată, în parteneriat cu Casa Corpului 
Didactic  

   x                   

 
 

101 

Asigurarea condițiilor pentru instruirea în 
managementul proiectelor pentru persoanele 
implicate în gestionarea proiectelor europene 
la nivelul unităţilor de învăţământ, în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic  

   x                   

 
 
 

102 

 Sprijinirea școlilor din localitate pentru 
inițierea şi derularea de proiecte de schimb de 
experiență şi parteneriate în domeniul 
învăţământului gen Comenius Regio (se pot 
derula activităţi precum vizite de studiu, 
schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli 
de vară, sesiuni de formare comune, 
conferinţe, seminarii etc) 

    
 
 
 x 

                  

 
 

103 

Asigurarea condițiilor pentru formarea 
profesorilor, a formatorilor şi a altor categorii 
de personal care lucrează cu persoane cu risc 
de părăsire timpurie a şcolii, în parteneriat cu 
furnizori de servicii de formare și/sau Casa 
Corpului Didactic 

    
 
 x 

                  

 
 
 

104 

Asigurarea condițiilor pentru furnizarea 
serviciilor de educaţie remedială (validarea 
învăţării anterioare, detectarea lacunelor în 
pregătire, ore de recuperare, orientare 
psihologică şi profesională), în parteneriat cu 
furnizori de servicii acreditați; 

    
 
x 

                  

 
 

105 

Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a 
programelor de tip “a doua şansă” pentru 
reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit 
de timpuriu şcoala (inclusiv activităţi de 
alfabetizare), în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean. 

   
 
 x 

                Se face periodic 
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106 

Susținerea promovării spiritului antreprenorial şi a 
cetăţeniei active în educaţie, prin intermediului unui 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean  

  x           

107 Asigurarea suportului material pentru realizarea unei 
publicaţii şcolare 

  x           

  CULTURA              
108 Reabilitarea sau modernizarea sau construcția 

căminului cultural (a se specifica locația căminului 
cultural și genul lucrării) 

  x        Reabilitarea si extinderea caminului 
cultural din  sat Stiubei Exista SF depus la 
CNI 

109 Reabilitarea sau construcția bisericii din comună (a 
se specifica locația) 

  x         In pezent se construieste o biserica 
adventista 

110 Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor 
de patrimoniu şi a valorilor culturii locale (ex: 
pliante, album) 

           Nu este cazul 

111 Montarea de panouri informative pentru localizarea 
spaţială a obiectivelor culturale 

           Nu este cazul 

112 Amenajarea spaţiului bibliotecii şi îmbogăţirea 
fondului de carte 

           Extindere si modernizare biblioteca sat 
Ramnicelu + fond de carte nou 

113 Campanii de marketing cultural pentru a creşte 
vizibilitatea evenimentelor propuse sau consacrate 

  x           

 
 
 

114 

Realizarea Centrului de tineret (activităţi de 
consiliere în domeniul educaţiei pentru sănătate, 
privind cariera şi problemele tinerilor, consultanţă 
pentru înfiinţarea de ONG-uri sau organizaţii de 
tineret dar şi pentru programe europene/ 
guvernamentale adresate tinerilor, informaţii despre 
structurile asociative naţionale, ateliere de creaţie 
artistică şi populară, activităţi teatrale) 

  x           

 
115 

Elaborarea si realizarea unui program de manifestari 
culturale sezoniere 

 x          
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  TINERET                       

116 Înființarea unui Centru Comunitar de Comunicare, 
Educație şi Resurse pentru Tineri; 

   x                   

 
 

117 

 Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din 
localitatea în vederea susţienerii unor servicii sociale 
destinate altor categorii de beneficiari (persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilităţi) 

   x                 Exista infiintat serviciul de voluntariat 
pentru situatii de urgenta 

 
118 

Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine 
integrarea socială a tinerilor, de exemplu ateliere 
protejate, birouri de consiliere etc în parteneriat cu 
furnizori de servicii acreditați 

   x                   

 
 

119 

Promovarea derularii de activităţi culturale pentru 
tineri: înfiinţarea de echipe de dansuri populare, 
dansuri moderne, înființarea de publicaţii locale 
(inclusiv publicaţii electronice) 

   x                 Traditie Rroma pentru formatii de 
muzica tip Famfara – instrumentisti 
Ansamblu de dansuri 

 
 

120 

Crearea unei legături între comunitatea locală şi 
AJOFM, Primarie şi Inspectoratul Scolar Judeţean în 
vederea analizării situaţiei şi elaborării unor strategii 
comune şi eficiente în domeniul tinerilor și formării 
profesionale 

    
 
 x 

                  

121 Acordarea de facilități tinerilor care înființează o 
afacere în localitate și creează locuri de muncă 

   x                   

122 Organizarea la nivel local a unor competiţii sportive 
(concursuri / întreceri) pentru elevi pe diferite ramuri 
sportive  

            Exista echipa de oina ce participa la 
campionatul national 
Exista echipa de fotbal Stiubei ce 
participa in campionatul judetean 

123  Revigorarea echipei de fotbal a comunei   x            

124 Inscrierea in circuitul judetean a localitatii ca si 
organizator de competitii sportive 

 x         Se organizeaza etapa in competitia 
nationala de oina 
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126 Construirea de locuinte de serviciu pentru pastrarea 
tinerilor specialisti in localitate 

  x           

  SANATATE                       
127  Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman ( a se specifica locația) 
   x          x    Modernizare cabinet medicale din sat 

Ramnicelu si Stiubei BL, BS. 
Contruirea unui cabinet medical pentru 
comunitatea de rromi. 

128 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzatoare şi 
implementarea sistemelor informatizate în cabinete 

   x            x     Din BL 

129 Înfiinţarea unui serviciu de tip SMURD şi dotarea 
acestuia 

   x                   

130 Înfiinţarea unui centru de permanenţă pentru 
dezvoltarea asistenţei ambulatorii 

                    Exista arondare la Com. Boldu 

131 Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul 
sănătăţii prin oferirea de facilități de cazare în 
locuințe de serviciu în scopul atragerii de specialiști; 

    
 x 

                 

132 Organizarea unui sistem de primire a reclamaţiilor si 
sugestiilor pacienţilor 

   x                   

 
133 

Asigurarea spațiului necesar pentru înființarea de noi 
servicii de sănătate, în parteneriat cu furnizori publici 
și privați autorizați pentru fiecare domeniu abordat, 
astfel:  

            Exista repartizata o locatie in acest sens 
insa este nevoie de modernizare 

 .1  -cabinet de planificare familială     x                   
 .2 -centru consiliere antifumat, antialcool și consilierea 

minorilor singuri  
   x                   

.3   -centru de prevenire/consiliere pentru populația 
rroma, eventual cu personal sanitar de etnie rroma 

   x                   

 
134 

Implementarea unui sistem de asistare/monitorizare la 
domiciliu prin buton de panică pentru persoanele ce 
suferă de afecțiuni medicale grave, în parteneriat cu 
un furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu. 

   x                
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135 

Realizarea de campanii de informare-educare–
comunicare pe probleme de sănătate publică (de 
ex. educație pentru sănătate în şcoli şi liceu în 
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică  și 
Inspectoratul Școlar Județean  

    
 
x 

              
 
 

  Se realizeaza periodic campanii  de catre 
Directia de sanatate publica 

  
136 

Realizarea de campanii în școli împotriva 
fumatului, consumului de droguri, bolilor 
transmisibile, de planificare familială, de 
sănătate mintală, pentru un stil de viața sănătos, 
în parteneriat cu Centrul de Consiliere și 
Prevenire Antidrog , Direcția de Sănătate 
Publică  și Inspectoratul Școlar Județean  

   x                 Sunt realizate lunar 

137   Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG care 
să asigure organizarea unor rețele şi grupuri de 
acțiune pentru promovarea unui stil de viață 
sănătos (alimentație sănătoasă, activitate fizică) 

   x                 Exista un grup de lucru mixt 

138  Organizarea unor evenimente publice pentru 
promovarea sănătăţii populației, în parteneriat cu 
Direcția de Sănătate Publică 

   x                 Se realizeza 

139  Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie 
în acordarea unor stimulente pentru comunitatea 
rromă în scopul prezentării acestora la 
campaniile de vaccinare 

   x                 Se realizeaza campanii de vaccinare si 
informare 

140  Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie 
în acordarea unor stimulente pentru gravide, în 
scopul prezentării acestora la consultația 
periodică prenatală 

   x                   

  ASISTENTA SOCIALA                       
141 Construirea unui complex social care să 

cuprindă un cămin – azil pentru bătrânii comunei 
și dotarea acestuia cu  mobilier (a se specifica 
locația și numărul de locuri) 

   x               Infiintarea unui centru de permanenta 
pentru persoane de vârsta a III a.  
Prin GAL 

142 Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile 
dezavantajate 

   x                 
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144 

Dotarea unitatilor prestatoare de servicii sociale 
cu echipament special (medical, social, terapie 
reaparatorie)  

    
 
x 

              
 
 

    

145 Incheierea de parteneriate public private cu 
ONG-uri acreditate in domeniile: 

   x                

 
146 

 Servicii specializate pentru persoane varstnice 
aflate in nevoie; 

   x                

147  Servicii specializate pentru persoane cu 
handicap; 

   x                

148  Calificarii si formarii profesionale a adultului;    x                

 
149 

 Servicii specializate pentru copiiaflati in 
dificultate si familii monoparentale 

   x                

  
150 

Crearea unei retele cu alte autoritati publice 
locale in vederea finantarii unor servicii 
ultraspecializate destinate grupurilor vulnerabile, 
la nivelul mai multor comunitati 

    x                    

151 Crearea unei retele de ingrijire la domiciliu 
pentru persoane varstnice 

   x                  

 
 

152 

Crearea unui serviciu de acompaniere la 
domiciliu pentru persoane varstnice dependente, 
care locuiesc singure prin dezvoltarea unei retele 
de voluntariat in parteneriat cu unitatile scoalare 
din comuna; 

   x                   
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153 

Asigurarea de suport pentru angajatorii locali 
care organizează cursuri de calificare/ 
recalificare profesională pentru persoanele 
neocupate, în parteneriat cu Agenția Județeană 
de Ocupare a Forței de Muncă 

   x                   

 
 

154 

Asigurarea spațiului necesar înființării unui 
centru pentru sprijinirea şomerilor pentru a 
(re)intra pe piaţa forţei de muncă prin scheme 
speciale de consiliere, tutoriat, mediere şi 
plasare în muncă, pus la dispoziția prestatorilor 
de servicii în domeniu, în cadrul unui parteneriat 

   x                

 
 

155 

Asigurarea spațiului necesar pentru organizarea 
de cursuri de antreprenoriat pentru angajatorii 
locali şi persoanele neocupate în vederea 
dezvoltării de noi activităţi economice în 
localitate, pus la dispoziția furnizorilor de 
servicii de instruire în cadrul unui parteneriat 

   x                  

156  Crearea unor servicii sociale de tip alternativ 
pentru persoanele cu handicap (centre de zi, 
cluburi, ateliere protejate, etc.), în parteneriat cu 
un furnizor de servicii acreditat 

   x                   

 
157 

Crearea unui centru specializat pentru asistenţă 
şi consilierea copiilor aflați în dificultate, familii 
monoparentale, victime ale violenţei domestice, 
în parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat 

   x                  Idee de proiect  

   ADMINISTRATIA PUBLICA                       
 -            

158  Lucrări de reabilitare și mansardare a sediului 
primăriei 
 

   x            Construire, amenajare si dotare sediu de 
evidenta populatiei – face parte dintr-un 
program implementat de STS incepand cu 
1 martie 2020 -SOFT 

159  Dotari ale administratiei locala (calculatoare, 
copiatoare, scanere, birouri etc.) 

   x                 Dotarea cu echipamente informatice 
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160 Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, 
salvări de siguranţă şi utilizarea unor surse de 
alimentare de rezervă 

   x                       

161 Achiziţionarea de aplicaţii informatice integrate 
pentru toate serviciile din cadrul administraţiei 
locale în vederea eficientizării procesului de 
furnizare a serviciilor către populaţie 

   x                       

162  Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei prin 
standardizarea elementelor de identitate vizuală 
– formulare tip, materiale informative, adrese, 
răspunsuri 

   x                     

163 Extinderea procedurilor de informare publică – 
utilizarea de noi metode pentru informarea 
populaţiei asupra activităţii administraţiei 
publice (ex: înfiinţarea de puncte de informare 
de tip infochiosc, amplasarea de panouri 
exterioare cu afisaj electronic, amplasarea pe 
panouri informative în stațiile de autobuz 

    
 
 
  x 

                    Se doreste infiintarea serviciului 
de informare publica in vederea 
sustinerii investitorilor 

164 Stimularea participarii cetatenilor si a ONG-
urilor la procesul decizional prin actiuni de 
consultare publica,initierea de proiecte in 
parteneriat pentru elaborarea de statistici si 
documente oficiale pentru localitate 

    
 
 
  x 

                      

165 Cresterea eficientei in administratia locala prin 
facilitarea, urmarirea so documentarea 
proceselor de lucru utilizand programe 
informatice de management al documentelor 

    
 
 
  x 

                      

166 Cresterea nivelului de pregatire profesionala a 
salariatilor din administratia locala prin 
realizarea unui program anual de pregatire 
profesionala si participarea la cursuri de formare 
profesionala continua 

    
 
 
  x 

                    Se trimit la cursuri de  
pregatire profesionala 

 


