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INTRODUCERE 
 

Strategia 

Strategia de dezvoltare economico-

socială durabilă a comunei Pipirig vizează 

definirea principalelor repere de 

dezvoltare ale comunităţii cu accent 

deosebit pe măsurile ce necesită a fi 

abordate în perioada 2021-2027.  

Strategia de dezvoltare a comunei Pipirig 

este un document de planificare 

strategică, conceput în corelaţie cu 

principiile dezvoltării durabile şi 

reprezintă documentul fundamental al 

planului de dezvoltare a comunei Pipirig 

cu rol în orientarea dezvoltării 

economico-sociale și în accesarea 

fondurilor structurale și de coeziune ale 

Uniunii Europene. 

Dezvoltarea locală depinde atât de tipicul 

unei economii, cât și de dimensiunea 

socială, dimensiunea tehnologică și 

ecologică a acesteia.  

Procesul de dezvoltare locală este asociat 

intrinsec cu un concept multidimensional 

care reunește domeniul economic, social, 

cultural, inovaţia, schimbările de mediu, 

precum și corelaţiile dintre aceste 

dimensiuni.  

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală 

este de a identifica obiectivele, priorităţile 

și direcţiile de dezvoltare locală și de a 

planifica acţiuni care vor conduce la 

creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi 

locuri de muncă.  

Strategia trebuie să vizeze consolidarea 

capacităţii economice a comunei pentru 

îmbunătăţirea viitorului și a calităţii vieţii 

pentru cetăţeni.  

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 

implică luarea unor decizii cu privire la: 

1. Ce acţiuni trebuie întreprinse? 

2. Când trebuie întreprinse aceste 

acţiuni? 

3. Unde anume se acţionează? 

4. Cine trebuie să acţioneze? 

5. Cum trebuie acţionat? 

6. Cu ce resurse se acţionează? 

Pentru a putea răspunde la toate aceste 

întrebări, în cadrul planificării strategice, 

este necesară parcurgerea unor etape: 

✓ Organizarea 

✓ Culegerea datelor 

✓ Analiza datelor  

✓ Stabilirea misiunii și viziunii  

✓ Stabilirea obiectivelor și priorităţi 

✓ Realizarea planului strategic  

✓ Aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală  

✓ Monitorizarea și implementarea 

strategiei 

✓ Revizuirea strategiei în lumina 

performanţelor actuale, a 

condiţiilor externe, ideilor și 

oportunităţilor noi  

Parcurgerea acestor etape va conduce la 

o evaluare mai profundă a Strategiei.  

Există trei elemente interconectate 

fundamentale pentru dezvoltarea locală: 
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teritoriul vizat, parteneriatele și strategia 

integrată de dezvoltare locală.   

 

Parteneriatul  

Dezvoltarea Strategiei de dezvoltare 

locală este un proces consultativ de mare 

anvergură, care implică o mare varietate 

de actori care participă la procesul de 

planificare: 

1. Societatea civilă, formată din  

indivizi și grupuri care se 

angajează să participe în mod 

voluntar în activităţi și viaţa 

publică axate pe interese, scopuri 

sau valori comune.   

2. Mediul de Afaceri, reprezentat de 

întreprinderile care funcţionează 

și își desfășoară activitatea în 

cadrul comunei Pipirig  

3. Statul, reprezentat la nivelul 

comunităţii prin Administraţia 

Publică Locală (formată din 

Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă și Primarul, ca 

autoritate executivă).  

Procesul de elaborare a Strategiei este 

condus de autorităţile locale cu sprijinul 

consultanţilor de specialitate în care 

partenerii din sectorul public, de afaceri și 

din sectorul privat, precum și 

reprezentanţii societăţii civile 

conlucrează pentru a crea condiţii mai 

bune în vederea generării unei creșteri 

economice, înfiinţării de locuri de muncă, 

îmbunătăţirii relaţiilor sociale, conservării 

mediului și dezvoltării procesului 

instituţional.  

Procesul de planificare strategică trebuie 

efectuat într-o manieră participativă, 

astfel că necesită stabilirea clară, încă de 

la început, a rolului tuturor celor implicaţi. 

Planificarea strategică 

Planificarea strategică este un proces 

sistematic de definire a direcţiilor comune 

și de luare a deciziilor cu privire la 

construirea potenţialului local, forţa de 

muncă, alocarea de resurse pentru 

realizarea priorităţilor locale, facilitarea 

accesului pe piaţă și crearea unui climat 

favorabil investiţiilor și activităţilor în 

domeniul afacerilor.  

Prin intermediul procesului de planificare 

strategică se urmărește modul în care 

aceste sisteme ar putea fi îmbunătăţite 

pentru a servi interesele colective ale 

comunităţii locale din comuna Pipirig.  

Planificarea strategică vizează 

dezvoltarea sustenabilă, contribuie la 

reducerea sărăciei, urmărește un proces 

participativ incluziv care permite 

colaborarea între autorităţile locale, 

sectorul privat, ONG-uri și comunitatea 

locală în luarea deciziilor și totodată 

promovează cooperarea, parteneriatele, 

precum și responsabilitatea între actorii 

implicaţi. Procesul de planificare 

strategică este unul ciclic și dinamic ce 

STRATEGIE 

Parteneriat Teritoriu 
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necesită monitorizare și actualizare 

periodică. 

Planificarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Pipirig se focalizează pe 

următoarele caracteristici:  

✓ Abordează atât practicile 

existente, cât și introducerea de 

noi oportunităţi de acţiune; 

✓ Abordează problemele la nivel 

macro; 

✓ Aduce elemente noi în domeniul 

tehnic, managerial și financiar, 

adaptând experienţe care s-au 

dovedit de succes; 

✓ Operează într-un teritoriu bine 

definit spaţial și administrativ; 

✓ Generează resurse stabilind o 

legătură directă între procesul de 

planificare și implementare. 

Procesul de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală este unul complex și 

implică utilizarea unei game largi de 

instrumente metodologice, oferind 

posibilitatea identificării nevoilor de 

dezvoltare ale comunei Pipirig. 

Elementele Strategiei de Dezvoltare 

Locală se fundamentează ţinând cont de 

orientările strategice privind politica de 

coeziune la nivel european și naţional, de 

priorităţile determinate de Strategia 

Europa 2021-2027, de priorităţile stabilite 

în cadrul Strategic Comunitar pentru 

perioada 2021-2027, de planificarea 

strategică naţională, precum și de cea 

regională și judeţeană.  

Priorităţile investiţionale mijlocite de 

Uniunea Europeană în perioada 2021-2027 

vor fi integrate personalizat în elaborarea 

și dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei:  

✓ O Europă mai inteligentă, prin 

inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

✓ O Europă mai verde, fără emisii de 

carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiţii în 

tranziţia energetică, energia din 

surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice; 

✓ O Europă conectată, cu reţele 

strategice de transport și digitale; 

✓ O Europă mai socială, pentru 

realizarea pilonului european al 

drepturilor sociale și sprijinirea 

calităţii locurilor de muncă, a 

învăţământului, a competenţelor, 

a incluziunii sociale și a accesului 

egal la sistemul de sănătate;  

✓ O Europă mai apropiată de 

cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse 

la nivel local și a dezvoltării urbane 

durabile în UE. 

Motivaţia, importanţa și metodologia de 

realizare a Strategiei  

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Pipirig pentru perioada 2021-2027 

reprezintă rezultatul demersului de 

analiză a informaţiilor obţinute din surse 

oficiale și ale informaţiilor obţinute în 

urma anchetei pe bază de chestionar.  

Aceasta poate fi utilizată în 

corespondenţă cu mediul căruia se 

adresează, astfel: 
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✓ Pentru Comunitate și Societatea 

civilă,  SDL reprezintă un 

document care furnizează 

informaţii cu privire la dezvoltarea 

unităţii administrativ-teritoriale; 

✓ Pentru mediul de afaceri, 

reprezintă un instrument 

pragmatic, prin care investitorii își 

pot construi strategia de 

dezvoltare la nivelul arealului 

geografic utilizând resursele de 

care dispune UAT; 

✓ Pentru Autorităţile Publice Locale, 

reprezintă un ghid de lucru 

permanent, care conţine direcţiile 

de urmat; 

✓ Pentru factorii de decizie locali, 

reprezintă un îndrumător, care 

conţine acţiunile clare ce pot fi 

întreprinse pentru atingerea 

obiectivelor strategice. 

Importanta studiului 

Importanţa studiului pentru comunitatea 

de la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale rezidă în măsura în care 

dimensiunea practică a dezvoltării 

strategice a fost transpusă în 

documentele programatice de la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale, respectiv 

în Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Pipirig, judeţul Neamţ pentru 

perioada 2021-2027.  

Acestea rezidă și în portofoliul de proiecte 

prioritare aferent, în concordanţă cu 

politicile europene şi naţionale.  

 

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare 

Locală 

1. Coordonarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei 

Pipirig pentru perioada 2021 - 2027 

cu documentele de planificare 

pentru perioada 2021 - 2027, care 

urmează să fie finalizate la nivel 

european, naţional, regional și 

judeţean;  

2. Atragerea resurselor financiare 

necesare implementării 

portofoliului de proiecte 

identificat, atât din programe 

europene cu finanţare 

nerambursabilă, cât și din surse 

complementare (parteneriate 

public-private, credite externe, 

resurse proprii etc.); 

3. Stimularea cooperării inter-

instituţionale în vederea creării 

condiţiilor optime pentru 

accesarea și implementarea 

proiectelor finanţate în perioada 

2021 - 2027; 

4. Identificarea unei viziuni de 

dezvoltare propice pentru 

dezvoltarea optimă a comunităţii 

din comuna Pipirig, în funcţie de 

posibilele scenarii de dezvoltare 

cu probabilitate mare de realizare, 

consolidată pe valorificarea 

resurselor și a potenţialului 

existent, a oportunităţilor pieţei, 

structurate perfect pe patru piloni 

de dezvoltare, satisfăcând nevoile 

identificate și ţinând cont de 

ameninţările ce ar putea avea 

impact asupra comunităţii.  
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Metodologia cercetării 

Din punct de vedere metodologic, în 

etapa de colectare a datelor se va opta 

pentru un design cantitativ de cercetare 

cu ajutorul unui chestionar și se vor pune 

în evidenţă anumite rezultate ale 

prelucrării datelor.    

Chestionarul este realizat pe baza 

informaţiilor oferite de Primăria Comunei 

Pipirig și vor fi construite astfel încât să 

corespundă obiectivelor stabilite pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală.  

Spre deosebire de alte instrumente de 

cercetare, chestionarul beneficiază de 

tehnici specifice de construcţie, 

structurare, aplicare sau exploatare, 

oferă date concludente și ușor 

măsurabile.  

Necesitatea realizării acestui document 

rezidă din faptul că este un instrument 

tehnic de utilitate publică, o paletă largă 

de actori fiind interesată de existenţa, 

eficacitatea și beneficiile acestuia. 

Datele cantitative vor fi prelucrate, 

analizate în profunzime pentru a găsi 

semnificaţia acelor rezultate ale 

prelucrărilor. Analiza datelor 

sistematizate va fi realizată utilizându-se 

un soft special de prelucrare statistică. 

Pe lângă analiza cantitativă, pentru 

elaborarea Strategiei  au fost consultate 

monografii, studii, articole, cărţi publicate 

atât în România cât și în Europa pe 

tematica dezvoltării strategice locale, 

documente strategice de la nivelul Uniunii 

Europene, documente pregătitoare 

pentru următoarea perioadă de la nivelul 

Regiunii Nord-Est. De asemenea, au fost 

consultate documente în sistem online și 

a fost aplicat un chestionar atât 

membrilor comunităţii locale cât și 

reprezentanţilor autorităţilor locale.  

Beneficii obţinute în urma implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală 

Beneficii corelate la nivel macro 

• Corelarea politicilor locale cu 

politicile naţionale și 

internaţionale, inclusiv cu 

Strategia Europa 2021-2027; 

• Corelarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală cu alte documente de 

planificare strategică și urbanistică 

de la nivel local, judeţean, 

regional, naţional și european 

Beneficii corelate la nivel micro 

• Planificarea intervenţiilor locale 

pentru perioada de timp 2021-

2027; 

• Accesarea de fonduri 

rambursabile și nerambursabile pe 

baza unui plan structurat și 

delimitat în timp; 

• Îmbunătăţirea competitivităţii, 

stimularea cererilor pentru 

investiţii și crearea de locuri de 

muncă. 

Reglementări asupra Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

Legile și reglementările juridico-

economice la care se raportează 

documentele de planificare strategică, în 

sensul obţinerii beneficiilor enunţate 
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anterior sunt prezentate în cele ce 

urmează. 

Cadrul strategic: 

- Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă (SNDD) 

Orizonturi 2013-2020-2030; 

- Regional Development and 

Cohesion Policy 2021-2027; 

- Regulamentul privind prevederile 

comune (CPR) 2021-2027; 

- Regulamentul privind Fondul 

european de dezvoltare regională 

(FEDR) și Fondul de coeziune (FC) 

2021-2027; 

- Regulamentul privind cooperarea 

teritorială 2021-2027;  

- Regulamentul privind mecanismul 

de cooperare transfrontalieră 

2021-2027; 

- Regulamentul privind „Fondul 

social european plus” (FSE+) 2021-

2027; 

- Strategia Naţională de 

Specializare Inteligenta 2021-2027; 

- Cadrul legal privind Strategia UE 

pentru 2021-2027-O nouă politică 

de coeziune; 

- Strategia Europeana de Tineret 

2019-2027; 

- Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare 2021-2027 

(SNCDI); 

- Planul Naţional Strategic PAC post 

2020; 

- Strategia Naţională pentru 

Transport Durabil (SNTD) 2007-

2030; 

- Strategia Naţională de 

Management al Deșeurilor; 

- Programul Europa Digitală 2021-

2027; 

- Planul Naţional Integrat în 

domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice 2021-2030; 

- „Agenda 2030” a ONU pentru 

Dezvoltare Durabilă;  

- Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030; 

- Strategia Naţională pentru 

DEZVOLTAREA DURABILĂ a 

României 2030; 

- Planul de Dezvoltare Regională 

2021-2027; 

- Planul Naţional Strategic 2021-

2027; 

- Programul Operaţional Dezvoltare 

Durabilă (PODD); 

- Programul Operaţional Transport 

(POT); 

- Programul Operaţional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare (POCID); 

- Programul Naţional de Sănătate 

(multifond) (PNS); 

- Programul Operaţional Capital 

Uman (POCU); 

- Programul Operaţional Ajutorarea 

Persoanelor Dezavantajate 

(POAD); 

- Programul Operaţional de 

Dezvoltare Teritoriala Integrată 

(multifond) (PODTI); 

- Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel 

de regiune (8 POR); 

- Programul Operaţional Asistenta 

Tehnică (multifond) (POAT); 
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Documentaţia se va întocmi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare: 

- Legea nr. 350/2001 cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea 315/2004 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 108/2004 cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 672/2002 cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1179/2004 

cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr.1200/2004 

cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 63/1999 cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

- Regulamentul European privind 

prevederile comune (CPR) ; 

- Regulamentul European privind 

Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC) ; 

- Regulamentul European privind 

cooperarea teritorială; 

- Regulamentul European privind 

mecanismul de cooperare 

transfrontalieră; 

- Regulamentul European privind 

„Fondul social european plus” 

(FSE+); 

- Regulament (UE) 375/2018 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului; 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului; 

- Cadrul legal privind finanţările 

nerambursabile prin Fonduri 

Structurale LEGEA nr. 315 din 28 

iunie 2004 privind dezvoltarea 

regionala în România; 
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1. PREZENTAREA COMUNEI PIPIRIG 

 

1.1 Scurt istoric 

Prima menţiune documentară a comunei 

Pipirig apare într-un document din 12 

martie 1437, un act domnesc de danie 

către Mănăstirea Neamţ, ce stabilea 

hotarul moşiei Munții arătând: „ ...iar 

hotarul am început a alege din gura 

pârâului Mustei, în sus de Cetatea 

Neamțului, până la drumul 

Neamțului...până la gura Peperigului, apoi 

drept în Slatina, apoi obcina către obârşia 

Largului şi a Farcașei...până la muntele de 

sub Haluca şi gruiul Hălucăi, apoi până în 

vârful Pițigaiei și până la vârful Sihlei, la 

dealul Rusului și peste obârşia Nemțişorului 

drept la capul Pleşului şi izvorul Mustei" 

(M.Costăchescu, Documente 

moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, 

Bucureşti, 1931, p. 511-515). 

Existenţa şi astăzi a toponimelor 

menţionate în document Hălăuca (în loc 

de Hǎluca), Chiţigaia (în loc de Piţigaia), 

Dealul Rusului și Sihla demonstrează 

popularea timpurie şi continuă a acestor 

meleaguri bogate în vânat, păşuni și 

păduri. Acelaşi hotar este „întărit" la 3 

februarie 1455 de Alexandru-Voievod, 

domnul Moldovei. 

In timpul domniei lui Ştefan cel Mare, prin 

documentul din 27 iulie 1501, se 

împuternicesc călugării de la Mănăstirea 

Neamţ să-şi apere: „ ...Muntele Fǎrcașa 

până la Gura Largului precum și ceilalți 

munți ai lor și să-şi ia venitul cuvenit de la 

cei ce vor să pască vite, sau să vâneze în 

braniştile lor" . 

 

Necesitatea împuternicirii date de 

domnitor, demonstrează existenţa unei 

populaţii în depresiunile intramontane, 

având ca ocupaţie de bază creşterea 

animalelor, iar secundar vânatul şi 

pescuitul. în acelaşi scop, documentul din 

18 septembrie 1592 din timpul 

domnitorului Aron Vodă, volniceşte 

Mănăstirea Neamţ să-şi apere întregul 

hotar „...şi nimeni să nu aibă voie a prinde 

peşte, a-şi păşuna vitele sau a vâna". 

Apariţia și întărirea Mănăstirii Secu a 

generat un îndelung conflict în lupta 

pentru a agonisi averi cât mai mari cu 

Mănăstirea Neamţ. Domnitorul Moldovei, 

Eremia Movilă, este nevoit să stabilească 

o limită între domeniile celor două 

mănăstiri apropiate. în anul 1604 

stabileşte hotarul ce trece „...pe linia 

dealului Muncelului, Chilia lui Chiriac, apa 

Neamțului, piscul Cotnărel, Valea Cotnărel, 

apa Pipirigului, Bran, Gura Mihăiețului, 

Mihăieți, vârful Argelei, Crainic şi Tăciunele 

" (Catagrafia anilor 1772-1773, Arhivele 

statului Neamţ, Fond catagrafii, p.182) . 

Hotarul desparte localitatea Pipirig 

longitudinal prin mijloc. 

Unii locuitori afirmă că popularea 

comunei a avut loc mult mai târziu, în 

secolul al XVIII-lea, când, după răscoala 

ţăranilor conduşi de Horia, Cloşca şi 

Crişan (1784), întreaga Transilvanie era în 

zbucium. Unii răsculaţi au plătit cu viaţa, 

alţii n-au vrut să sufere persecuţiile 

grofilor şi ale nemeşilor şi au luat calea 

bejeniei peste munţi ajungând şi pe 
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teritoriul acestei comune unde au întâlnit 

un teren pustiu, locuit doar de călugări. 

Argumentele lor sunt de natură 

onomastică, dată fiind prezenţa numelor 

de familie din Pipirig: Creangă, David, 

Gabor, Bistriceanu etc. Oamenii nu pot 

preciza cu exactitate când au avut loc 

aceste emigrări din Transilvania în 

Moldova, fiindcă hrisoavele înregistrau 

numai numărul sau exclamaţiile de 

surpriză ale contemporanilor: „ Toto 

Transilvania ad nos venit" (Ştefan Mateş, 

Emigrări româneşti din Transilvania în 

secolul XIII - XX, Bucureşti, 1977, p.156). 

Existenţa documentelor oficiale, care 

conţin date certe despre istoricul 

populǎrii comunei, prin menţionarea 

atâtor toponime întâlnite şi astăzi, 

demonstrează că actuala populaţie din 

Pipirig nu este doar rezultatul populǎrii 

prin transhumanţă în secolul al XVIII-lea.  

Un document oficial privind existenţa 

populaţiei pe actuala arie a comunei 

Pipirig, este catagrafia Moldovei din anii 

1772-1773 unde sunt menţionate 38 de 

case sau 38 de birnici. Birnicii sunt capii de 

gospodărie care aveau obligaţia de a plăti 

bir mănăstirii, pe a cărui domeniu erau 

aşezaţi. Numărul familiilor putea fi mai 

mare decât cel menţionat, deoarece 

existau şi familii scutite de bir, 

nemenţionate, precum: preoţii, văduvele, 

nevolnicii etc. 

Harta topografică întocmită de Otzellwitz 

în 1788 menţionează aşezările Pipirig, 

Piţiligeni, Dolheşti, Boboieşti şi Plotun cu 

cătunele Cujbeni şi Tărâţeni, pe actualul 

areal. Numărul populaţiei depresiunii a 

cunoscut creşteri însemnate la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea ca urmare atât a 

natalităţii ridicate cât şi prin fenomenul 

transhumanţei invocat mai sus. Păstorii, 

împreună cu familiile lor, au venit din Ţara 

Bârsei, Breţu, Tilişca Sibiului, Sadova 

Câmpulungului şi Vrancea fiind atraşi de 

întinsele plaiuri, apele bune, vetrele de 

sat străjuite de codri de nepătruns. 

Convingătoare în acest sens sunt 

documentele secolului al XVIII-lea în care 

descoperim primele informaţii despre 

familiile Ciubotaru şi Creangă; printre 

locuitori figurează și Ştefan Creangă 

bîrsanul, strămoşul ce venise din Ţara 

Bîrsei. Tot în acest document este trecut 

încă un locuitor cu numele de Stan 

bîrsanul. 

In Catagrafia Moldovei din anul 1820 sunt 

prezentate toate satele existente în acea 

perioadă, cu numele fiecărui locuitor pe 

categorii fiscale. Astfel, îl descoperim 

printre locuitorii satului Pipirig pe Ion 

Creangă (tatăl lui David Creangă) și pe fiii 

lui: David Sîn (=fiul), Ion și Vasile. Tot aici, 

mai găsim pe Coman Creangă și Gheorghe 

Creangă. Mai târziu, descendenţii din 

David Creangă vor forma familia David, iar 

cei din Coman Creangă, familia Coman. 

David Creangă, bunicul după mamă al 

scriitorului Ion Creangă, s-a născut în 

Pipirig în anul 1796 şi s-a căsătorit cu 

Anastasia (Nastasia) - născută în 1799 în 

cătunul Boboieşti, fiică a lui Ion Lupu 

Baboi, venit din Sadova Câmpulungului 

prin anul 1774 şi căsătorit cu fata lui 

Ciubuc; şi acesta era venit de peste munţi 

din satul Ciubucani de lângă Topliţa. Acest 

Ciubuc era meşter în turnarea clopotelor, 
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oamenii din sat zicându-i şi clopotarul, el 

confecţionând clopotul din Pipirig şi din 

Gura Largului. Despre Nastasia, bunica 

după mamă a lui Ion Creangă nu sunt 

documente, imaginea ei de femeie 

deosebită constituindu-se din amintirile 

sătenilor. 

Evoluţia numărului aşezărilor și populaţiei 

comunei se poate urmări în catagrafiile 

întocmite de Mănăstirea Neamţ pentru 

plata birurilor. 

Condica luizilor din 1803 menţionează 

existenţa a 121 de familii, iar după 

catagrafia de la 1816 existau 119 familii 

birnice și 7 scutite de bir, în total 126. 

Catagrafia mai menţionează „...şerbii pe 

moşia sfintei mănăstiri, aliverişul lor cu 

lucru pământului și cu oi, având loc de 

hrană îndestulă" (Catagrafia Moldovei din 

1820, Arhivele statului Neamţ, Fond 

visteria Moldovei, p.72). Din catagrafiile 

anilor 1820 și 1832 rezultă că în afara 

birnicilor, există și familii scutite precum şi 

alte categorii de scutiţi având obligaţii 

speciale faţă de mănăstire.  

Se deduce că și la începutul secolului 

existau asemenea categorii de familii în 

afara birnicilor. 

Evoluţia vetrelor a fost strâns legată de 

ocupaţia principală a locuitorilor, aceea 

de creştere a animalelor, în special a oilor. 

Catagrafiile anilor 1816, 1820 şi 1849 

menţionează familii care ţineau până la 

100 de oi şi alte animale. 

Frumuseţea plaiurilor nu prea înalte, cu 

pante puţin abrupte, acoperite în 

majoritatea cu păduri, iar la poale cu 

păşuni şi fâneţe, cu o reţea deasă de ape 

limpezi, a permis de timpuriu, aşezarea 

oamenilor pe terasele ferite de inundaţii 

ale râurilor din interiorul depresiunii. 

Un prim nucleu de formare a fost 

confluenţa râului Dolheşti cu râul Neamţ, 

unde locuitorii în număr restrâns, au 

ocupat cu aşezări permanente, terasele 

ferite de inundaţiile râurilor. în jurul 

locuinţelor se aflau suprafeţe destul de 

mari cu păşuni şi fâneţe determinând o 

împrăştiere apreciabilă a locuinţelor. 

Crescând numărul locuinţelor, au fost 

ocupate noi terenuri (în detrimentul 

păşunilor şi fâneţelor), pe cursurile 

superioare ale râurilor Neamţ, Dolheşti şi 

Plotun.  

Unirea Principatelor Române din 1859 a 

deschis calea emancipării populaţiei, prin 

crearea unui cadru prielnic dezvoltării 

demografice, economice și sociale a 

localităţii. Astfel, localitatea primeşte un 

nou contur, prin extinderea aşezărilor pe 

cursurile superioare ale pâraielor şi 

formându-se cătune noi precum: Dolia - în 

satul Boboieşti, Agăpeni în satul Pluton 

etc. în secolul al XlX-lea îngustimea 

teraselor, împădurirea masivă a 

versanţilor cu pante inaccesibile 

amplasării construcţiilor și existenţa 

proprietăţilor Mănăstirilor Neamţ și Secu 

nu a permis locuitorilor să ocupe noi 

terenuri. 

Urmaşii direcţi prin căsătorie primeau 

pământ din proprietatea părinţilor, 

construindu-şi la început locuinţe în 

apropiere pe locurile plane. 
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Treptat au ocupat terenurile mai puţin 

îndepărtate de locuinţa părintească, 

grupându-se după gradul de rudenie în 

jurul familiei matcă. în acest mod s-au 

conturat în interiorul satelor grupuri de 

populaţie cum sunt: Agăpeni, Târâţeni, 

Cujbeni, Pâţâligeni, Dolheşti și Boboieşti. 

După ponderea şi influenţa lor în rândul 

sătenilor au imprimat de timpuriu și 

denumirea aşezărilor. Reforma agrară din 

anul 1864 a permis extinderea satului 

Boboieşti în amonte, formând cătunul 

Dolia, cătun care în 1891 avea 21 de case. 

Reformele agrare ulterioare au favorizat 

extinderea vetrelor şi în aval de satul 

Pâţâligeni conturându-se aşezările Stânca 

şi Leghin. Un spor substanţial pentru 

populaţia satului Leghin l-au adus 

strămutaţii (în număr de 77 de familii) din 

zona lacului Izvorul Muntelui. 

Explozia demografică de după al Doilea 

Război Mondial, a avut ca efect creşterea 

rapidă a numărului de locuitori, în fiecare 

sat component al comunei. Din a doua 

perioadă a secolului al XX-lea și până în 

prezent, lipsa spaţiului pentru construcţii, 

simţul pronunţat al proprietăţii şi 

menţinerea în perimetrul rudelor, au 

determinat pe o parte din tinerii căsătoriţi 

să-şi amplaseze casele și pe terenuri 

improprii. Au ocupat terasele joase 

supuse inundaţiilor, pantele domoale, 

desţelenind importante suprafeţe de 

păşuni şi fâneţe din aproprierea satelor 

sau în final demolând vechile construcţii, 

chiar și unele construite la începutul 

secolului XX. 

 

In momentul de faţă se mai păstrează 

doar două case din secolul trecut: una în 

perfectă stare de conservare, locuibilă 

încă în satul Boboieşti, iar a doua în stadiul 

de ruină în satul Pluton. 

 

1.1 Amplasare și accesibilitate 

Comuna Pipirig este aşezată în nord-

vestul judeţului Neamţ, de-a lungul 

drumului naţional DN15B ce face legătura 

dintre oraşul Târgu Neamţ și comuna 

Poiana Teiului, în depresiunea 

intramontană Pipirig, depresiune situată 

în partea central-estică a Munţilor 

Stânişoarei. 

În ansamblul teritorial al României, 

comuna Pipirig este situată în zona vest-

nord-vestică, a judeţului Neamţ. Comuna 

se întinde de-a lungul cursului superior al 

rȃului Ozana (format din confluenţa celor 

două pâraie Cracul Mare şi Cracul Mic) și a 

afluenţilor de dreapta ai acesuia, fiind 

situată în depresiunea muntoasă a 

Pipirigului. Comuna este divizată în şapte 

sate, răsfirate în lungul reţelei 

hidrografice a bazinului superior al râului 

Neamţ (Ozana): Pipirig, Boboieşti, 

Dolheşti, Pluton, Pâţâligeni, Stânca şi 

Leghin. Izolarea ce i-o conferă situarea în 

zona montană face ca legăturile cu 

centrele comunale învecinate să fie, în 

majoritatea cazurilor, pe rute ocolitoare. 

Sunt 39 Km până la Farcaşa, 45 Km până 

la Borca, 25 km până la Poiana Teiului(la 

vest), 35 Km până la Hangu, 40 Km până 

la Crăcăoani(la sud), 53 Km până la Raşca 

şi 74 km până la Mălini(la nord). Mai 

apropiate şi mai directe sunt legăturile cu 
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Vânători Neamţ situat la 20 Km de Pipirig 

(la est). 

Centrul urban cel mai apropiat este Târgu 

Neamţ, iar reşedinţa de judeţ, Piatra 

Neamţ, se află la o depărtare de 68 Km. 

Sub aspect matematic Pipirigul este 

tranzitat de paralela 47° 14' latitudine 

nordică și meridianul de 26°33" 

longitudine estică având ca limite 

geografice : 

- la nord – Dealul Lung, Dealul Mânzatului, 

Bompa, Chiţigaia, Dobreanu; 

- la est – se deschide ca o poartă îngustă 

spre Depresiunea Neamţului; 

- la vest – Bivolul, Piatra lui Iepure, 

Hălăuca, Piciorul Răchiţii; 

- la sud – Dealul Petru Vodă, Mihăieţi, 

Măgura Domesnicu. 

 

1.2 Cadrul natural 

Suprafaţă 

Cu o suprafaţă 19681 hectare în prezent, 

comuna Pipirig face parte din categoria 

comunelor mari ale judeţului Neamţ. 

Astfel, 69% din suprafaţă este ocupată de 

păduri, terenurile agricole ocupă 26%, iar 

restul de 984 hectare sunt ocupate de 

drumuri, ape, case, curţi de terenuri 

neproductive. 

 

Relief 

Coordonatele geografice ale comunei 

sunt: 47º25’ latitudine nordică și 26º07’ 

longitudine estică, în grupa centrală a 

Carpaţilor Orientali, în nord-nord-vestul 

judeţului Neamţ, mai exact în 

depresiunea Pipirig, pe cursul superior al 

râului Neamţ (Ozana), la est de Munţii 

Stânişoarei. 

Depresiunea este dominată dinspre vest-

nord-vest de vârful Bivolu (1530 m) şi de 

vârful Hălăuca (1435 m), fiind flancată de 

prelungirile estice ale munţilor 

Stânişoarei, reprezentate de Culmea 

Chiţigaia (1194 m) şi de dealul 

Bompei(881,84 m), în aliniamentul nordic, 

și de Culmea Petru-Vodă (1217 m) în cel 

sudic. Spre est, depresiunea este 

mărginită de Măgura Bran (950 m) și de 

Măgura Domesnic (1054 m). 

De asemenea, arealul comunei Pipirig 

este dominat şi de prezenţa altor dealuri: 

Frăgani (828 m), Muntele Dealul Lung 

(1294 m), Bâtca Cucului (1073 m), obcine: 

Obcina Stâna Mănăstirii (1018,5 m), 

Obcina Agăpeni (1023 m) și vârfuri: Vârful 

lui Ţifui (1512 m), Vârful lui Stejie (1199 m), 

Vârful Budicului (1128 m), Vârful Argelei 

(1068 m) şi Vârful Muntişorului (1208 m), 

care alcătuiesc un relief complex al 

comunei. 

De la Pipirig la Piatra Neamţ, Munţii 

Stânişoara mai poartă numele de Munţii 

Neamţului, între care se disting: Măgura 

Pipirigului, Muntele Chiriacu, aproape de 

Mănăstirea Neamţ, Munţii Sihlei (1100 m), 

culmea Agapia, Munţii Hangu-Buhalniţa, 

Muntele Horaiţa (1000 m), Muntele 

Bisericanilor și culmea Cozla, lângă oraşul 

Piatra Neamţ. Munţii Neamţului 

reprezintă partea sudică a Munţilor 

Stânişoarei, între cursul superior al Ozanei 

şi Bistriţa, învecinându-se la vest cu 
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Masivul Ceahlău, iar la est cu depresiunea 

Neamţului. 

Hidrografie 

Apele de suprafaţă sunt reprezentate de 

afluenţi ai Moldovei: râul Neamţ (Ozana), 

pâraiele Pluton, Domesnic și Secu. 

Râul Neamţ are ca afluent principal pârâul 

Pluton-Dolheşti, pe partea dreaptă, 

confluenţa realizându-se în zona satului 

Pâţâligeni. Alţi afluenţi: Branu, Domesnic, 

Secu. Pe partea stângă, râul Neamţ 

primeşte un mic afluent, pârâul Străji, 

Dobreanu, Carpenu. 

Pârâul Pluton are ca afluenţi principali 

pâraiele: Tărăţeni, Petru Vodă, Mihăeţ, pe 

partea dreaptă și pâraiele Agăpie, Niţa, 

Ursoaia, Ursoaica, Cotnărel, pe partea 

stângă. 

Climă 

Clima de aici se încadrează în cea a 

munţilor de înălţime mijlocie, cu 

temperaturi medii anuale de 4 - 60 C și cu 

precipitaţii anuale de cca. 800mm. Apele 

de suprafaţă sunt reprezentate de râul 

Neamţ (Ozana) și de afluenţii acestuia 

dintre care cei mai însemnaţi sunt râurile 

Pluton-Dolhești, Dobreanu și Secu. 

 

Sol 

Subtipurile de sol prezente în zona sunt: 

solurile brune podzolite, soluri brune-

gălbui podzolite și soluri brun-montane 

podzolite.  

 

Floră și faună 

Animalele sălbatice frecvente sunt cerbul, 

căpriorul, ţapul, ciuta, porcul mistreţ, 

ursul, pisica sălbatică, lupul, vulpea, 

bursucul, iar dintre animalele mai 

mărunte veveriţa, vidra, nevăstuica, 

dihorul, heldia; dintre răpitoarele cu pene 

mai numeroase sunt bufniţa, gaiţa, uliul, 

cioara, iar dintre celelalte păsări găinușa , 

gotca, gotcanul. Mai rar, se puteau întâlni 

în zonă râsul, jderul, iepurele. 

Vegetaţia corespunde etajului montan și 

de depresiune; astfel, pădurile de 

amestec (fagi, brazi şi molizi) acoperă 

aproape în întregime munţii, coborând în 

depresiunile marginale de pe valea 

Ozanei. 

Pădurile de molid constituie formaţiunea 

vegetală principală și se situează 

altitudinal între 1200 - 1700 metri. În văile 

înguste și umbrite, molidişurile pot coborî 

până la 800 metri. În structura pădurilor 

de molid ponderea principală o are Picea 

abies (molid), asociată cu Betula pendula 

(mesteacăn), Abies alba (brad), Fagus 

sylvatica (fag), Ulmus glabra (ulm), Acer 

pseudoplatanus (paltin). Arbuştii sunt 

reprezentaţi de coacăz (Ribes petaeum) 

şi de cununiţă (Spiraea ulmifolia). Stratul 

erbaceu este reprezentat de Oxalis 

acetosella (măcrişul iepurelui), Vaccinium 

myrtillus (afin), etc. 

Pădurile de brad formează areale în 

subetajul forestier de amestec foioase-

conifere, păduri formate din brad, molid, 

fag, paltin, ulm. 

Pădurile de amestec fag-răşinoase 

coboară până la 600-1100 metri; speciile 
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predominante sunt fagul, molidul, bradul, 

la care se adaugă frasinul (Fraxinus 

excelsior), carpenul (Carpinus betulus), 

ulmul, etc. Arbuştii sunt reprezentaţi prin 

alun (Corylus avellana), soc (Sambucus 

nigra), etc. În substratul ierbos se 

întâlnesc Asperula odorata, Salvia 

glutinosa, Rubus hirtus, Allium urssinum, 

Festuca drymeia (păiuş), etc. 

În ceea ce priveşte fauna, în etajul 

pădurilor de conifere se întâlnesc animale 

adaptate la condiţiile ecologice ale 

acestei zone (umezeală și întuneric, 

compoziţia chimică deosebită a esenţelor 

forestiere, soluri acide): şoarecele vărgat, 

şoarecele scurmător, cocoşul de munte 

(Tetrao urogallus), cucuveaua încălţată 

(Aegolius funereus), piţigoiul de brădet 

(Parus ater), forfecuţa (Loxia 

curvirostra), vipera comună (Vipera 

berus), amfibieni, insecte, etc. 

Etajul faunistic al făgetelor se 

caracterizează prin condiţii ecologice 

îmbunătăţite (lumină, mediu termic), 

întâlnindu-se numeroase mamifere (ursul 

– Ursus arctos, lupul – Lupus lupus, jderul 

de pădure – Martes martes, veveriţa – 

Sciurus vulgaris, pisica sălbatică – Felis 

sylvestris, râsul – Felis lynx, căprioara – 

Capreolus capreolus, mistreţul – Sus 

scrofa), păsări (piţigoiul de munte, auşelul 

sprâncenat, ierunca – Tetrastes bonasia, 

ciocănitoarea de pădure, etc.), reptile, 

nevertebrate, insecte. 

Resurse naturale 

Resursele solului sunt legate și de 

potenţialul albiei Ozanei cu cantităţi 

importante de nisipuri şi pietrişuri având 

calităţile necesare pentru a fi utilizate ca 

agregate pentru lucrările de construcţii. 
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2. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE A COMUNEI 

 

2.1 Demografie  

Populaţia 

Conform ultimelor date furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică1, la 1 

ianuarie 2020 populaţia comunei Pipirig 

era de 9025 locuitori. Analizând datele se 

observă faptul că distribuţia pe sexe este 

una echilibrată, 51% din locuitori fiind de 

sex masculin (4606 persoane) şi 49% de 

sex feminin (4419 persoane).  

Populaţia este în totalitate de etnie 

română, iar ca religie majoritatea sunt 

creștini ortodocși. 

Se observă faptul că populaţia stabilă a 

comunei Pipirig prezintă o fluctuaţie în 

intervalul 2010-2020, de aproximativ 1% în 

anul 2020 faţă de numărul locuitorilor din 

anul 2010.  

 

 
1 Site-ul Instituției Naționale de Statistică 

http://statistici.insse.ro 

 

 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Piramida vârstelor 

Piramida vârstelor demonstrează 

absenţa fenomenului de îmbătrânire a 

populaţiei la nivelul comunei Pipirig. În 

comuna Pipirig, numărul tinerilor îl 

depășește pe cel al vârstnicilor. Pe de altă 

parte, faptul că piramida are baza mai 

mică decât mijlocul indică prezenţa 

Piramidei Constrictive, care se 

caracterizează cu o populaţie tânără 

scăzută, o natalitate scăzută și o medie a 

vârstei populaţiei ridicata, motiv pentru 

care populaţia activa este scăzută și care 

poate genera probleme economice 

viitoare. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

relevă, de asemenea, o pondere scăzută a 

 
2Site-ul Instituției Naționale de Statistică 

http://statistici.insse.ro 

populaţiei tinere (0-14 ani), care 

reprezintă doar 16,25% din totalul 

populaţiei stabile a comunei Pipirig, la 1 

ianuarie 2020. Acest procent este mai 

mare decât cel înregistrat la  nivelul 

naţional, unde tinerii reprezintă 14,63%2 

din totalul populaţiei. 

Populaţia adultă este formată din 6340 

persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 

ani, reprezentând peste 70% din totalul 

populaţiei comunei. De asemenea, 

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani 

deţin o pondere de 13,50%, acest procent 

fiind inferior ponderii vârstnicilor de la 

nivel naţional (16,92%). 
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Mișcarea naturală 

Natalitatea arată frecvenţa sau 

intensitatea naşterilor în interiorul unei 

populaţii, fiind un fenomen complex, în 

acelaşi timp biologic şi social, influenţat 

de o serie de factori legaţi între ei: 

economici, politici, socio-culturali. În anul 

2019, la nivelul comunei Pipirig au fost 

înregistraţi 78 de născuţi vii . 

În ceea ce privește mortalitatea, numărul 

de decese raportat în 2019 a fost de 97.  

Sporul natural este indicatorul care relevă 

creşterea sau diminuarea naturală a 

populaţiei, reflectând echilibrul între cele 

două componente ale mişcării naturale: 

natalitatea și mortalitatea.  

Fenomenul de nupţialitate defineşte 

masa căsătoriilor în limitele unei perioade 

de timp determinate. În comuna Pipirig, în 

anul 2019 s-au înregistrat 48 de cupluri 

care s-au căsătorit.  

Pentru analiza nupţialităţii, vârsta joacă 

un rol esenţial, legislaţia majorităţii ţărilor 

stabilind vârsta minimă la care o persoană 

poate încheia o căsătorie fără alte 

implicaţii procedurale, în afara de 

asentimentul cuplului. 

Analiza divorţialităţii în comuna Pipirig 

arată că în anul 2019 numărul divorţurilor 

înregistrate a fost de 4, nefiind un 

fenomen intens și popular în rândul 

localnicilor.  

Din punct de vedere demografic, comuna 

Pipirig înregistrează o fluctuaţie a 

sporului natural, acesta alternând de la an 

la an, de la pozitiv la negativ. În anul 2019, 

comuna Pipirig a înregistrat un spor 

natural negativ, respectiv -19. 
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Mișcarea migratorie 

Mișcarea migratorie reprezintă 

fenomenul de deplasare a populaţiei în 

teritoriu, care presupune depășirea unei 

graniţe administrativ – teritoriale. 

Populaţia comunei îşi modifică numărul 

nu numai ca urmare a intrărilor și ieșirilor 

determinate de nașteri și decese, ci și în 

urma imigrărilor și emigrărilor. Mişcarea 

migratorie externă este determinată de 

schimbarea domiciliului în altă ţară sau din 

altă ţară în România.  

Soldul migratoriu (soldul schimbărilor de 

reședinţă şi soldul schimbărilor de 

domiciliu) are o contribuţie semnificativă, 

pe lângă sporul natural pozitiv, la 

creşterea populaţiei stabile a comunei 

Pipirig.   

În anul 2019, conform înscrisurilor din 

actele de identitate și din fișele de 

evidenţă ale populaţiei, s-au înregistrat 

129 de plecări cu reședinţa din comuna 

Pipirig, în timp ce 23  de persoane și-au 

stabilit reședinţa în comună. 

Soldul schimbărilor de reşedinţă sau 

soldul migraţiei flotante (indicator care 

reprezintă diferenţa algebrică între 

numărul persoanelor sosite și plecate într-

o unitate administrativ-teritorială pentru 

care viza de stabilire a reşedinţei este 

valabilă la data de 1 ianuarie sau 1 iulie) 

este de --106 persoane în anul 2018. 

În ceea ce privește migraţia externă, 

fluxul înregistrat în ultimii ani este scăzut. 

Astfel, în anul 2019 trei persoane au 

emigrat în străinătate pornind din 

comuna Pipirig, și o persoană a imigrat în 

această comună. 
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Opiniile comunităţii 

Locuitorii comunei Pipirig consideră ca 

principala problemă a comunei în care 

trăiesc este migrația tinerilor și 

îmbătrânirea populației. A două problemă 

evidențiată de către respondenții studiului 

este șomajul. A treia problemă este 

absenteismul, abandonul școlar și 

analfabetismul. Respondenții au 

menționat și următoarele probleme: lipsa 

calificării forței de muncă, violența 

domestică, mamele adolescente și 

infracționalitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

Locuitorii comunei s-au declarat în 

proporție de 87,8 % mulțumiți de felul de 

care trăiesc în comuna Pipirig, județul 

Neamț. 2,6 % dintre respondenți au 

declarat că sunt nemulțumiți de felul în 

care trăiesc în comuna Pipirig, iar 9,6% nu 

au dorit să declare. 

 

Conform analizei datelor în funcție de 

domiciliul/reședința respondentului, cei 

mai mulțumiți de felul în care trăiesc s-au 

declarat respondenții din satul Pâțâligeni 

cu 93,8%, urmați de respondenții satului 

Leghin cu 91,7%, 90,9% dintre respondenții 

satului Pluton, 88,9% dintre respondenții 

satului Stânca, 85,7% dintre respondenții 

satului Pipirig, 85,0% dintre respondenții 

satului Boboiești, 84,3% dintre respondenții 

satului Dolhești. 
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2.2 Dezvoltare economică  

Activităţile economice de bază din 

comuna Pipirig sunt silvicultura, 

exploatarea şi prelucrarea primară a 

lemnului, piatra pentru construcţii şi 

artizanat textil și în lemn, creşterea 

animalelor, precum și comerţul 

produselor alimentare și nealimentare.  

Statistica întreprinderilor 

Numărul întreprinderilor 

 Conform Primăriei Pipirig și datelor 

disponibile pe site-ul Ministerului 

Finanţelor Publice, în anul 2019 existau 

444 de agenţi economici cu sediul social în 

comună, reprezentând 1,35% din totalul 

agenţilor economici din judeţul Neamţ. 

Din acestea, circa 100 de firme au fost 

active din punct de vedere economic, 

înregistrând cifră de afaceri în anul 2019, 

reprezentând aproximativ 22% din totalul 

firmelor existente. 

În ceea ce privește distribuţia pe sectoare 

economice a firmelor care au înregistrat 

cifră de afaceri, 28 din acestea îşi 

desfășoară activitatea în sectorul 

„Exploatare forestieră”, reprezentând 

6,31% din totalul agenţilor economici din 

Pipirig, judeţul Neamţ,  18 societăţi în 

domeniul „Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare 

predominanta de produse alimentare, 

băuturi și tutun”, 16 în domeniul 

„Transporturi rutiere de mărfuri”. 

Alte sectoare economice prezente în 

Pipirig sunt: extracţia petrolului, 

silvicultură și activităţi forestiere, tăierea 

și rindeluirea lemnului, transporturi 

comerţ, lucrări de instalaţii electrice, 

servicii de cazare, publicitate, restaurante 

etc.   

 

 

Sursa: mfinante.gov.ro, Primăria comunei Pipirig 

Domeniul de activitate Număr 

agenţi 

economici 

Număr 

angajaţi 

Cifra de afaceri 

(lei) 

Exploatare forestieră 28 183 45,1 milioane 

Extracţia petrolului brut 1 58 18,3 milioane 

Silvicultura și alte activităţi forestiere 7 60 10,4 milioane 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominanta de produse alimentare, băuturi și tutun 

18 31 8,9 milioane 

Tăierea și rindeluirea lemnului 4 32 7,8 milioane 

Transporturi rutiere de mărfuri 16 24 6,7 milioane 

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru 

construcţii 

2 22 4,6 milioane 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominanta de produse nealimentare 

1 4 2,6 milioane 

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de 

construcţii și echipamentelor sanitare 

4 2 1,4 milioane 

Comerţ cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 1 2 850.000 

Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în 

magazine specializate 

1 5 760.000 
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Cifra de afaceri 

În ceea ce privește cifra de afaceri a 

firmelor care au sediul social în comuna 

Pipirig, conform Primăriei Pipirig, aceasta 

era de aproximativ 111,5 milioane lei în 

anul 2019, reprezentând circa 0,87% din 

cifra de afaceri din judeţul Neamţ.  

Sectorul economic în cadrul căruia s-a 

înregistrat cea mai mare cifră de afaceri 

este cel al Exploatării forestiere, veniturile 

totale fiind de aproximativ 45  milioane 

lei, reprezentând peste 40% din cifra de 

afaceri totală a comunei Pipirig. 

Alte sectoare cu cifre de afaceri ridicate 

sunt: extracția petrolului brut, care 

contribuie cu 16% la cifra de afaceri totală 

a comunei (aproximativ 18 milioane lei), 

silvicultura și alte activități forestiere, cu o 

cifră de afaceri de 10 milioane lei, comerț 

cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominanta de produse 

alimentare, băuturi și tutun ce a 

înregistrat aproximativ 9 milioane lei cifră 

de afaceri în 2019.   

Numărul de salariaţi 

Conform Primăriei Pipirig, numărul total 

de angajaţi din firmele care au sediul 

social în comună este de 458. Din aceștia, 

40% (183 persoane) lucrează în domeniul 

exploatării forestiere, din care 53 sunt 

angajaţi ai PRICOFOREST SRL. O altă 

societate care deţine un număr mare de 

angajaţi este MIHOC OIL S.R.L., cu 58 de 

angajaţi, societate care activează în 

domeniul extracţiei petrolului. 

 Productivitatea muncii, calculată prin 

raportarea cifrei totale de afaceri la 

numărul de salariaţi, este de aproximativ 

245.000 lei.  

Profitul net 

În ceea ce privește profitul net al firmelor 

care au sediul social în comuna Pipirig, în 

anul 2019 acesta era de aproximativ 16,4 

milioane lei. Cel mai profitabil sector 

economic este  cel al exploatării forestier 

acesta deţinând circa 44% din profitul net 

total al firmelor de la nivel local (7,3 

milioane lei), urmat de sectorul 

silvicultura și alte activități forestiere care 

a înregistrat profit în cuantum de 2,5 

milioane lei, adică 15% din profitul totul al 

comunei. 

Alte tipuri de agenţi economici 

Alte tipuri de agenţi economici prezenţi în 

comuna Pipirig sunt Persoanele fizice 

autorizate (PFA), Întreprinderile 

individuale (ÎI), Întreprinderile familiale 

(ÎF). Potrivit Primăriei Comunei Mircești, 

în anul 2019 erau înregistrate 37 

Întreprinderi individuale (ÎI), 21 

Întreprinderi familiale (ÎF) și 61 Persoane 

fizice autorizate (PFA). 

 

SC MIZO SRL 1 
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Forţa de muncă 

Conform Institutului Naţional de 

Statistică,  în anul 2019 numărul mediu al 

salariaţilor (numărul de salariaţi angajaţi 

cu contracte individuale de muncă, plătiţi 

de întreprindere pentru o durată medie 

normală a timpului de lucru) din comuna 

Pipirig era de 293, cu doae 2 mai mult 

decât în anul precedent. 

Conform Institutului Naţional de 

Statistică, în luna decembrie 2020, erau 

înregistraţi 388 de șomeri la nivel local, 

din care 227 persoane erau de sex 

masculin (58,50%) şi 161 persoane de sex 

feminin (41,50%). Per ansamblu, în 

perioada 2016-2020, trendul înregistrat de 

numărul de șomeri din comună este unul 

descendent. Astfel, de la 501 șomeri 

înregistraţi în ianuarie 2016 s-a ajuns la 

388 șomeri în decembrie 2020.  

 

Ponderea șomerilor înregistraţi la nivelul 

localităţii Pipirig în decembrie 2020 era de 

6,7%, un procent mult superior ratei 

judeţene de 2,5%.   
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Agricultură 

Agricultura reprezintă unul dintre 

sectoarele economice prezente în 

comuna Pipirig. Conform datelor 

furnizate de Primăria Pipirig, în anul 2019 

terenurile agricole din comună 

reprezentau circa 20% din suprafaţa totală 

a acesteia, respectiv 4071 ha.  

Din totalul suprafeţei agricole, 58,61% 

reprezintă fâneţe (2386 ha), 34,09% 

păşuni (1386 ha), 0,59% livezi (24 ha) și 

doar 6,71% teren arabil (273 ha). 

 

Sursa: Primăria comunei Pipirig 

Principalele culturi constau în cultura de 

porumb (95 ha) și cea de cartofi (75 ha). 

Producţia de porumb în anul 2019 a fost 

de 285 de tone, în timp ce producţia de 

cartofi în 2019 a fost de 1400 de tone.  

Creșterea animalelor 

În ceea ce privește efectivele de animale 

din comuna Pipirig, potrivit Primăriei 

Pipirig în anul 2019 existau 1588 bovine, 

4230 ovine, 1700 porcine, 12500 de păsări. 

Pomicultură 

Pomicultura în comuna Pipirig este 

reprezentată de livezi cu meri, peri, pruni. 

Conform datelor de la Primăria Pipirig, 

suprafaţa medie de livezi în anul 2019 este 

de 24 ha. 

Silvicultură 

În comuna Pipirig există o suprafaţă de 

14619 ha acoperită cu păduri și altă 

vegetaţie forestieră, ceea ce reprezintă 

peste 75% din suprafaţa totală a fondului 

funciar.  

Turism 

Comuna Pipirig are un bogat potenţial 

turistic, atât natural cât şi antropic. 

Potenţialul turistic natural este 

reprezentat de formele de relief (munţii 

înconjurători), formele de vegetaţie 

(pădurile); potenţialul turistic antropic se 

bazează pe tradiţiile locale (Ziua 

Pipirigului, în luna septembrie, reprezintă 

ocazia de a asista la numeroase 

manifestări cu specific local); există de 

asemenea un monument, şi anume 

biserica, care a sărbătorit 200 de ani de 

existenţă în anul 2007.  

Fiind sat pe moşia Mănăstirii Neamţ, 

Pipirigul a fost înzestrat cu un Paraclis în a 

doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pe 

temelia căruia, în 1807, s-a ridicat Biserica 

„Sf. Nicolae”. 

Construită din bârne pe temelie de piatră, 

biserica avea iniţial forma de navă, fiind 
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ulterior mărită prin adăugirea pronaosului 

şi pridvorului, iar în 1936 i s-a aplicat și 

tencuială la exterior. Cele trei turle 

cilindrice de pe acoperiş, situate deasupra 

naosului şi altarului, individualizează 

profilul monumentului dar dăunează 

proporţionalităţii întregului ansamblu. 

Biserica a fost nepictată până în anul 1990 

când, odată cu obţinerea avizelor 

favorabile de la Comisia Monumentelor 

Istorice, s-a realizat şi acest lucru. Colecţia 

de obiecte bisericești adăpostită aici 

conţine icoane de la 1776 şi din secolul al 

XIX-lea, un sfânt chivot de la 1841, alte 

sfinte vase, precum şi pomelnicele de la 

1807 şi nu numai, toate acestea fiind 

găsite în clopotniţă. 

Deși această zonă dispune de potenţial 

turistic natural (relief, peisaje) şi de 

potenţial antropic, valorificarea acestora 

lasă mult de dorit. Astfel, în ceea ce 

priveşte capacitatea de cazare turistică, 

din 2003 a scăzut numărul de locuri de 

cazare, pensiunile turistice rurale erau 

inexistente până în anul 2004 (în situaţia 

în care mai ales acest tip de structură de 

cazare trebuie sa valorifice potenţialul 

turistic rural) iar locurile de cazare din 

cabanele turistice, puţin numeroase, s-au 

redus şi mai mult, după anul 2004. 

Obiective turistice: 

Două obiective din comuna Pipirig sunt 

incluse în lista monumentelor istorice din 

judeţul Neamţ ca monumente de interes 

local. Unul este clasificat ca monument de 

arhitectură — ansamblul bisericii „Sfântul 

Nicolae” (secolele al XIX-lea–al XX-lea) din 

satul Pipirig, ansamblu ce cuprinde 

biserica propriu-zisă construită în 1807 și 

turnul-clopotniţă (1864). Celălalt obiectiv, 

clasificat ca monument de for public, este 

brânzăria lui David Creangă (secolul al 

XIX-lea) din satul Dolhești. 

Conform datelor de la primărie, în anul 

2020 în comuna Pipirig următoarele 

structuri de primire turistică: Casa 

Afetelor din satul Pipirig, Pensiunea Secu 

din satul Leghin, Popas turistic Valea 

Ozanei, Pensiunea Maria, Pensiunea 

turistică Stânca. 

 

Pensiunea Secu 1 

Structuri de sprijin a afacerilor 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord Est, prescurtată ADR Nord-Est este 

o organizaţie neguvernamentală, 

nonprofit, de utilitate publică, care 

sprijină autorităţile publice locale din 

regiunea Nord-Est în vederea dezvoltării 

unor proiecte relevante, mature și cu 

impact și furnizarea suportului tehnic 

pentru identificarea, definirea, 

dezvoltarea de propuneri de proiecte 

(elaborarea de fișe și documentaţii 

specifice, documentare, parteneriate în 

proiectele de infrastructură etc.) pentru 

portofoliul regional. De asemenea, 
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agenţia îşi propune stimularea dezvoltării 

mediului antreprenorial prin facilitarea 

asocierii la nivel local și regional, 

furnizarea de informaţii privind 

oportunităţile de finanţare prin site-ul 

propriu, dezvoltarea reţelelor de sprijin 

pentru investitori și a turismului. 

Camera de Comerţ și Industrie Neamţ 

este o organizaţie autonomă, 

neguvernamentală, de utilitate publică, 

apolitică, fără scop patrimonial, non-

profit, cu personalitate juridică, creată 

pentru a reprezenta, apăra și susţine 

interesele membrilor săi şi ale comunităţii 

de afaceri în raport cu autorităţile publice 

și cu organismele din tară şi din 

străinătate. În atribuţiile generale ale 

Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ 

enumerăm: 
✓ reprezintă și apără interesele 

comunităţii de afaceri; 

✓ sprijină membrii săi în relaţia 

economică cu reprezentanţele 

oficiale ale altor state; 

✓ elaborează studii privind evoluţia 

economică a regiunii / judeţului; 

✓ realizează și administrează 

infrastructura de afaceri de interes 

judeţean: parcuri industriale, 

știinţifice și tehnologice, 

incubatoare de afaceri şi 

tehnologice, centre de transfer și 

informare tehnologică, centre de 

afaceri, centre comerciale, 

complexe expoziţionale, pieţe 

virtuale, burse de mărfuri și valori, 

case de licitaţii;  

✓ sprijină și desfășoară activităţi de 

cercetare - dezvoltare, în interesul 

comunităţii de afaceri; 

✓ desfășoară activităţi de informare 

şi documentare în interesul 

membrilor săi şi al economiei 

judeţene; 

✓ organizează instituţii de 

învăţământ preuniversitar, 

precum: școli comerciale, școli 

industriale și de meserii; 

✓ organizează cursuri de formare 

profesională (iniţiere, calificare, 

specializare, perfecţionare). 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii Şi Cooperaţie Neamţ, în 

prescurtare O.T.IM.M.C. Neamţ este 

organizat și funcţionează ca organ de 

specialitate al administraţiei publice, cu 

personalitate juridică, în subordinea 

Agenţiei pentru Implementarea 

Proiectelor şi Programelor pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Oficiul Neamţ 

are ca principală atribuţie implementarea 

tehnică și financiară a programelor de 

sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi 

de susţinere a dezvoltării întreprinderilor 

mici şi mijlocii, la nivel local potrivit 

procedurilor de implementare aprobate 

de Agenţia pentru Implementarea 

Proiectelor şi Programelor pentru IMM. 

Direcţia pentru Agricultură a judeţului 

Neamţ. DAJ Neamţ este subordonată 

MADR - Direcţia Generală Dezvoltare 

Rurală care îndeplinește funcţia de 

Autoritate de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014 – 2020 şi asigură gestionarea 

corespunzătoare a fondurilor 

comunitare, stabilind priorităţile și 

măsurile concrete de acţiune. 
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Camera Agricolă Judeţeană Neamţ. 

Camera Agricolă Judeţeană Neamţ are 

următoarele atribuţii principale:  

✓ elaborează planul judeţean de 

servicii de consultanta agricolă, cu 

aprobarea Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, respectiv 

Consiliului Judeţean Neamţ, 

asigurând aplicarea acestuia;  

✓ întocmește planul judeţean de 

formare profesională, pe baza 

solicitărilor şi a prognozelor, cu 

Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, respectiv 

Consiliului Judeţean Neamţ;  

✓ furnizează formare profesională 

de specialitate în colaborare cu 

instituţiile specializate, publice sau 

private; 

✓ asigură informare şi consultanta 

agricolă pentru lucrătorii din 

domeniile agriculturii şi conexe; 

✓  sprijină organizarea și 

consolidarea formelor asociative 

și a filierelor pe produs; 

✓ asigură asistenta tehnică de 

specialitate tuturor persoanelor 

care desfășoară activităţi în 

domeniile agricole şi conexe în 

aplicarea tehnologiilor agricole 

moderne şi a metodelor noi de 

conducere a fermelor; 

✓ susţine și asigură activitatea de 

inovare în domeniul asistenţei 

tehnice acordate agricultorilor și 

identifică noi surse de finanţare;  

✓ asigură asistenţă tehnică la 

întocmirea documentaţiei privind 

accesarea  fondurilor europene, 

acordarea de sprijin financiar din 

fonduri naţionale sau europene;  

✓ organizează seminarii, 

simpozioane, târguri, expoziţii şi 

manifestări știinţifice de profil;  

✓ se implică în promovarea 

produselor şi serviciilor din 

domeniile agriculturii şi conexe, 

inclusiv a produselor locale și a 

celor ecologice;  

✓ colaborează cu instituţiile din 

domeniul cercetării agricole în 

scopul creșterii competitivităţii 

agriculturii şi cercetării aplicative;  

✓ implementează standardele 

minime de calitate şi standardele 

minime de cost pentru serviciile 

publice descentralizate; contribuie 

la elaborarea actelor normative 

sectoriale, a strategiilor și 

planurilor specifice domeniilor de 

competenţă, cu consultarea 

Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 

APIA Neamţ. Începând cu 1 ianuarie 2007, 

APIA derulează fondurile europene 

pentru implementarea măsurilor de 

sprijin finanţate din Fondul European 

pentru Garantare în Agricultură (FEGA). 

Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi 

directe la hectar gestionate de Sistemul 

Integrat de Administrare şi Control (IACS) 

şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru 

implementarea mecanismelor comerciale 

conform Politicii Agricole Comune (PAC). 

Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură administrează 

sistemul de certificate de export-import şi 

garanţii pentru importul şi exportul 

produselor agricole, elaborează și 
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implementează procedurile privind 

aplicarea sistemului de intervenţie pentru 

produsele agricole. 

OJFIR Neamţ. Oficiul Judeţean pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale reprezintă 

o structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR (la nivel naţional există 42 

Oficii judeţene) și asigură implementarea 

tehnică și financiară a Fondului European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

De asemenea, asistă beneficiarii pentru 

realizarea și depunerea de proiecte sau 

cereri de plată după semnarea 

contractului de finanţare. 

Centrul Regional pentru Finanţarea 

Investiţilor Rural 1 Nord-Est Iași. Centrele 

Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit reprezintă structuri 

organizatorice la nivel regional a AFIR (la 

nivel naţional există 8 centre regionale). 
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Opiniile comunităţii 

Conform analizei statistice realizate, 

locuitorii comunei Pipirig, consideră în 

proporție de 89,6% că nivelul de dezvoltare 

economică a comunei Pipirig este unul 

dezvoltat. Doar 4,3 % din locuitorii comunei 

consideră că nivelul de dezvoltare 

economică este unul slab dezvoltat. Nici un 

respondent participant la acest studiu nu 

consideră că comuna Pipirig este foarte 

slab dezvoltată. Astfel situația economică a 

comunei Pipirig este evaluată ca fiind 

dezvoltată.. 

 

Analiza datelor în funcție de 

domiciliul/reședința respondentului 

evidențiază că cei mai mulțumiți sunt 

locuitorii satului Pluton, unde 100 % dintre 

respondenți consideră că situația 

economică a comunei este una dezvoltată 

și foarte dezvoltată, urmați de 94,8 % 

dintre respondenții satului Dolhești, 

urmați de respondenții din satul Pipirig cu 

92,9 % , locuitorii satului Boboiești cu 90,0%, 

sat Leghin cu 83,3%, sat Pâțâligeni cu 81,3% 

și sat Stânca cu 77,8%. 

 

 

Analiza datelor pentru aceasta secțiune 

evidențiază că locutorii comunei Pipirig 

consideră că dotarea cu echipamente 

agricole este un domeniu dezvoltat 

conform 58,2% dintre respondenții 

studiului și un domeniu slab dezvoltat de 

către ceilalți 40,0%. 51,3% dintre 

respondenți consideră că suprafețele 

agricole din comună este un domeniu 

dezvoltat. 

Cel mai slab dezvoltat domeniu din comună 

din această secțiune este considerat 

oportunitatea de a găsi un loc de muncă cu 

90,4%. 83,5% dintre respondenții studiului 

consideră numărul și diversitatea afacerilor 

din comună un domeniu slab dezvoltat. 

78,3% dintre respondenți consideră 

capacitatea de atragere a investițiilor un 

domeniu slab dezvoltat. 
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Cel mai dezvoltat domeniu din aceasta 

secțiune este considerat posibilitatea de a 

face cumpărături în comună, conform 

84,3% dintre respondenți. Următorul 

domeniu considerat dezvoltat de către 

80,9% dintre respondenți este creșterea 

animalelor. 53,9% dintre respondenții 

studiului consideră prelucrarea și 

comercializarea produselor din producția 

agricolă/animală existentă în comună este 

un domeniu dezvoltat.  

La capitolul domenii slab dezvoltate, 93,1% 

dintre respondenți consideră că piețele 

agroalimentare și târgurile de animale este 

un domeniu slab dezvoltat. 81,7% dintre 

respondenți consideră valorificarea 

zonelor și obiectivelor turistice un domeniu 

slab dezvoltat și puțin valorificat. 

Din rezultatele analizei răspunsurilor 

chestionar că 62,7% dintre respondenți 

consideră că ar trebui promovate 

investițiile în turism, 56,6% consideră că un 

domeniu prioritar este agricultura, 53,0% 

consideră că creșterea animalelor are 

nevoie de investiții, 50,4 % consideră că 

domeniul meșteșuguri este un domeniu 

prioritar, 33,1 % dintre respondenți 

consideră  construcțiile ca fiind un domeniu 

care are nevoie de investiții, 13,0 % au 

menționat că silvicultura este un domeniu 

care necesită investiții, 9,6 % consideră că 

alte servicii reprezintă un domeniu 

prioritar, 8,7% consideră că industria are 

nevoie de investiții, 7,8 % consideră că 

domeniul pomicultura are nevoie de 

investiții iar 5,2 % fie nu știu în ce domeniu 

ar fi nevoie de investiții, fie nu au vrut să 

răspundă. 
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2.3 Nivelul de trai 

Terenuri 

Suprafaţa totală a comunei Pipirig este de 

19452 ha, din care 1588 ha reprezintă 

teren intravilan, adică 8,16% din fondul 

funciar total. 

Din totalul fondului funciar, 0,56% sunt 

terenuri ocupate de construcţii (109 ha), 

0,26% terenuri ocupate cu ape, bălţi (51 

ha) şi 0,89% terenuri ocupate de căi de 

comunicaţii şi căi ferate (174 ha). 

Locuinţe 

Fondul de locuinţe din comuna Pipirig 

cuprindea 2920 locuinţe în anul 2019, 

conform Anuarului Statistic al Județul 

Neamț 2019.  

În general, ritmul de construcţie este 

scăzut, starea clădirilor fiind bună și 

mediocră. Majoritatea clădirilor aflate în 

stare de degradare au fost realizate din 

materiale nedurabile. 

În anul 2018, suprafaţa locuibilă existentă 

în Pipirig se cifrează la 181.529 mp, în 6164 

camere de locuit, suprafaţa locuibilă 

medie per locuinţă fiind de 62,16 mp.  

Suprafaţa locuibilă medie per locuinţă în 

anul 2018 în comuna Pipirig era cu 

aproximativ 31% mai mare decât media de 

47,16 mp înregistrată la nivel judeţean. 

566870 

Suprafaţa medie locuibilă per persoană în 

anul 2018 era de 20,12 mp, valoare 

superioară celei înregistrate la nivel 

judeţean (18,59  mp/persoană).  

 
Sursa: Anuarul Statistic al Județul Neamț 2019 

Numărul mediu de persoane ce revin unei 

locuinţe în comuna Pipirig este de 

aproximativ 3 persoane, valoarea mai 

scăzută decât valoarea înregistrată la 

nivel judeţean (2,5 persoane/locuinţă).  

 
Sursa: Anuarul Statistic al Județul Neamț 2019 
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2.4 Infrastructură 

Infrastructura rutieră 

Principala cale de acces în comuna Pipirig 

este drumul naţional DN 15B, șosea care 

străbate comuna pe direcţia est-sud vest 

și care face legătura dintre Târgu Neamţ 

și Poiana Teiului.  

Drumul comunal DC 158, bifurcat din DN 

15B, traversează satul Pluton pe o 

distanţă de 8 km. În intravilan cele două 

drumuri sunt clasate ca drumuri 

comunale iar în extravilan, ca drumuri 

forestiere. Drumurile locale străbat satele 

comunei în toate direcţiile realizând 

legături între toate zonele funcţionale ale 

satelor. Odată cu extinderea intravilanului 

comunei se va extinde și reţeaua stradală 

prin apariţia unor noi drumuri care să 

asigure legătura cu zonele funcţionale ale 

satelor deja existente. 

Reţeaua de drumuri locale existentă pe 

teritoriul comunei Pipirig însumează 158 

km de drumuri comunale, sătești și 

forestiere, la care se adaugă 20,66 km de 

drumuri judeţene.  

Drumurile asfaltate din comuna Pipirig 

sunt într-o stare fizică bună, dar reţeaua 

de drumuri pietruite și de pământ 

necesită fonduri de întreţinere constantă. 

Drumurile asfaltate reprezintă 

aproximativ 29% din lungimea totală a 

reţelei de drumuri, restul fiind drumuri 

pietruite. 

 
Sursa: Primăria comunei Pipirig 

Reţeaua de transport în comun 

Transportul în comun se realizează cu 

autobuze și microbuze, între orele 05:00 

– 20:00.  

Serviciile de transport în comun sunt 

considerate un domeniu puţin dezvoltat 

de către locuitorii din Pipirig, care 

necesită îmbunătăţire, prin asigurarea 

transportului și între satele componente 

ale comunei, nu doar către principalele 

orașe din apropiere.   

Alimentarea electrică 

Reţeaua electrică 

Comuna Pipirig este alimentată cu 

energie electrică prin intermediul unei 

reţelei de distribuţie de energie electrică 

care acoperă în totalitate suprafaţa 

comunei, operată de societatea SC ENEX 

SRL. Alimentarea cu energie electrică a 

comunei Pipirig este asigurată, în 

totalitate (linii aeriene de 20kV). 

Consumatorii din comună sunt alimentaţi 

29%

71%

Distribuţia lungimii drumurilor 
publice pe categorii de drumuri, 

în anul 2019

drumuri asfaltate drumuri pietruite
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cu energie electrică prin linii electrice de 

distribuţie de 0,4 kV, amplasate pe stâlpi 

de beton şi care preiau energia electrică 

din posturi de transformare de 20 kV. 

Potrivit datelor de la Primăria comunei 

Pipirig, în anul 2019, 100% din locuinţele 

din comuna Pipirig erau conectate la 

reţeaua de electricitate.  

Iluminatul public 

Reţeaua de iluminat public a comunei 

Pipirig acoperă teritoriul comunei, prin 

1550 de stâlpi care funcţionează cu becuri 

economice de tip led.  

Alimentarea cu apă potabilă 

Comuna Pipirig deţine o reţea de 

distribuţie a apei potabile în sistem 

centralizat în lungime de 18,1 km 

(conform Anuarului statistic al judeţul 

Neamţ 2019) și, în anul 2019, asigura apa 

pentru 776 locuinţe, conform datelor 

furnizate de Primăria comunei Pipirig. 

Astfel, gradul de conectare a locuinţelor 

la reţeaua de apă potabilă este de 23%, 

procent în creștere faţă de anul 2013.  

 

Sursa: Primăria comunei Pipirig 

Canalizarea și epurarea apelor 

uzate 

Potrivit Primăriei Pipirig, la momentul 

actual există o reţea de canalizare  

insuficientă pentru nevoile actuale ale 

comunei, în ciuda eforturilor Primăriei 

comunei Pipirig de a obţine finanţări prin 

proiecte de dezvoltare. Acest proiect este 

propus pentru perioada 2021 – 2027. 

Alimentarea cu gaze naturale 

La nivelul comunei Pipirig există o reţea 

de alimentare cu gaz de sondă din 

extracţie proprie, de care beneficiază un 

număr de doar 131 locuinţe care sunt 

conectate, reţeaua fiind insuficientă și nu 

acoperă toată comuna. De altfel, acest 

aspect reprezintă unul din cele 3 puncte 

slabe identificate în cadrul sondajului de 

opinie realizat în rândul locuitorilor din 

comuna Pipirig. Dezvoltarea unei reţele 

de gaz reprezintă unul din principalele 

proiecte propuse pentru perioada 2021 – 

2027. 

Energie termică 

Comuna Pipirig nu beneficiază de sistem 

de încălzire centralizat, încălzirea 

locuinţelor și a instituţiilor realizându-se în 

mare parte cu sobe, centrale termice pe 

combustibil solid, radiatoare electrice. 

Combustibilul utilizat este constituit din 

lemne de foc, cărbuni, curent electric. 

  

23%

Gradul de conectare a 
locuinţelor la reţeaua de apă 

potabilă, în anul 2019
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Reţeaua de telecomunicaţii 

Satele comunei Pipirig sunt traversate de 

reţeaua de telefonie, atât instituţiile 

publice, cât și persoanele juridice și fizice 

având posibilitatea racordării la reţeaua 

existentă. Conform Primăriei Pipirig, 

telefonia fixă este asigurată prin 

intermediul operatorului Telekom 

România, în timp ce reţelele mobile cu 

acoperire în comuna Pipirig sunt Telekom, 

Vodafone, Orange și Digi. 
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Opiniile comunităţii 

Conform răspunsurilor respondenților din 

comuna Pipirig, aceștia consideră că 

iluminatul public al comunei este al doilea 

punct tare al comunei, urmat pe locul 4 de 

energia electrică și de implicarea 

autorităților publice locale.  

 

 

 

 

 

 

 

La polul opus, locuitorii comunei consideră 

că principalul punct slab al comunei este 

rețeaua de apă și canalizare, precum și cea 

de gaz, urmate de lipsa locurilor de muncă 

și de infrastructura rutieră.  

 

 

 

 

 

Astfel, 97,4 % dintre respondenți consideră 

că starea drumurilor care fac legătura cu 

orașele din apropiere sunt un domeniu 

dezvoltat, alături de iluminatul public din 

comuna Pipirig cu 91,3%. Starea drumurilor 

locale și a trotuarelor din comuna Pipirig 

este considerat un domeniu dezvoltat de 

către 87,9% dintre respondenții studiului. 

Din categoria domenii dezvoltate, în 

aceasta secțiune este considerat și rețeaua 

de energie electrică cu 83,5%. 

Pe de altă parte, rețeaua de alimentare cu 

apă și sistemul de canalizare este 

considerat un domeniu slab dezvoltat de 

către 93,9% dintre respondenții comunei 

Pipirig, iar rețeaua de alimentare cu gaze 

naturale de către 87,8% dintre respondenți. 

 

 

 

 

 

 

 

Locuitorii comunei Pipirig consideră că 

domeniul care are nevoie urgentă de 

îmbunătățire este rețeaua de alimentare 

cu gaze naturale cu 92,2 % dintre 

respondenți, urmat de rețeaua de 

alimentare cu apă și canalizare cu 91,3 %. 

Serviciile de telefonie fixă nu au nevoie de 

îmbunătățiri conform 78,2 % dintre 

respondenți. Infrastructura TV, internet  

este și el un domeniu care nu are nevoie de 

îmbunătățiri conform 67,0% dintre 

respondenți. După părerea a 63,5 % dintre 

respondenți – rețeaua de energie electrică 

nu are nevoie de îmbunătățiri. 
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2.5 Servicii publice 

Educaţie și învăţământ  

Infrastructura școlară 

În comuna Pipirig există o școală 

coordonatoare, respectiv Liceul 

Tehnologic „Ion Creangă”, amplasat în 

centrul comunei, str. David Creangă, nr. 

464 și care gestionează activitatea 

desfăşurată în școlile și grădiniţele 

arondate:  

− Școala gimnazială Boboiești 

− Școala primară nr. 2 Pipirig 

− Școala gimnazială Stînca 

− Școala primară Leghin 

− Școala gimnazială Pluton 

 

Școala gimnazială Pluton 1 

 Infrastructura școlară din comuna Pipirig 

cuprinde în anul 2019, conform INS, 64 săli 

de clasă şi cabinete școlare, 7 laboratoare 

școlare, 1 sală de gimnastică, 6 ateliere 

școlare şi 137 PC-uri. Numărul sălilor de 

clasă a crescut faţă de anul 2014, când 

existau doar 52. 
 

20
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20
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20
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20
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20
18

 

20
19

 

Săli de clasă 52 57 56 62 62 64 

Laboratoare 

școlare 
3 5 5 6 6 7 

Săli de 

gimnastică 3 
3 3 1 1 1 

Ateliere 

școlare 
3 3 3 4 4 6 

Terenuri de 

sport 
3 5 5 2 2 2 

PC-uri 124 131 131 137 137 137 

Sursa: Institutul Național de Statistică     

Suficienţa sau insuficienţa infrastructurii 

educaţionale nu este însă reflectată de 

numărul brut al sălilor de clasă, 

laboratoarelor sau altor astfel de 

categorii, ci de raportarea populaţiei 

școlare la aceste elemente de 

infrastructură școlară.  

Astfel, la nivel local la o sală de clasă revin 

17 elevi, această valoare fiind inferioară 

celei de la nivel judeţean (19,95 elevi/sală). 
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În anul 2019 la un atelier școlar din 

comuna Pipirig reveneau 188 elevi, iar la 

un PC reveneau 8 elevi. Ambele valori 

sunt mai mici decât mediile de la nivel 

judeţean, ceea ce înseamnă că solicitarea 

infrastructurii educaţionale este mai 

scăzută în Pipirig.  

 

Școala Gimnazială Boboiești 1 

Primăria Comunei Pipirig implementează 

la momentul actual un proiect ce are ca 

obiectiv Reabilitare și extindere Școala 

Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, județul 

Neamț – în vederea obținerii autorizației 

sanitare de funcționare, precum și un 

proiect de modernizare a infrastructurii 

educaţionale a Liceului Tehnologic „Ion 

Creangă”. De asemenea, un alt proiect pe 

care primăria îl are în derulare este cel de 

„Îmbunătățire a infrastructurii TIC pentru 

dezvoltarea învățământului electronic (e-

learning) la Liceul Tehnologic „Ion 

Creanga” din  comuna Pipirig, județul 

Neamț”. 

 

Liceul Ion Creangă 1 

Populaţia școlară 

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, 

în anul 2019 populaţia școlară din comuna 

Pipirig cuprindea 1131 elevi.  

Din numărul total de elevi din anul 2018, 

18,3% sunt elevi înscriși în învăţământul 

preșcolar (207 elevi), 31,7% sunt elevi 

înscriși în învăţământul primar (359 elevi), 

25,5% sunt elevi înscriși în învăţământul 

gimnazial (288 elevi), 15,2% elevi de liceu 

(172 elevi) și 9,3% sunt elevi înscriși în 

învăţământul profesional (105 elevi).  

Personalul didactic 

În ceea ce privește personalul didactic din 

comuna Pipirig, conform Institutului 

Naţional de Statistică, în anul 2019 activau 

în unităţile școlare de la nivel local 65 

cadre didactice. În comparaţie cu anul 

precedent, numărul de cadre didactice 

din 2018 a înregistrat o ușoară scădere de 

3%. 

Din cele 65 de cadre didactice, 8 (12,3%) 

deservesc nivelul preșcolar, 17 (26,2%) 

nivelul primar, 28 (43,1%) nivelul gimnazial 

și 12 (18,5%) nivelul liceal și profesional. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică     

La un cadru didactic din comuna Pipirig 

revin 17,40 elevi în anul 2019, în timp ce la 

nivelul cadrelor didactice din nivelul 

preșcolar, la un educator revin aproape 

26 de elevi. 

Pe de altă parte, la un cadru didactic din 

ciclul gimnazial revin aproximativ 10 elevi, 

iar la un cadru didactic din învăţământul 

primar revin 21 copii.  

Se constată astfel un echilibru între 

numărul cadrelor didactice existente și 

numărul elevilor înscriși.  

 
Sursa: Institutul Național de Statistică     

Cultură 

Infrastructura culturală și sportivă 

În comuna Pipirig există un cămin cultural 

afla situat în centrul administrativ al 

Comunei Pipirig, și care a fost construit în 

1948, și reabilitat în 2014 prin proiectul 

„Reabilitare așezăminte culturale cu 

scopul promovării tradiţiilor și obiceiurilor 

populare”. 

În căminele culturale se desfășoară 

activităţi cultural-sportive, datini şi 

obiceiuri la sărbătorile de iarnă, serbări la 

sfârșit de an școlar, spectacole de muzică 

populară şi uşoară, organizarea de 

întâlniri cu cetăţenii satelor pe diverse 

teme etc. În prezent, evenimentul de 

amploare și cu impact la nivelul comunei 

Pipirig este Ziua comunei. 

În comuna Pipirig există un muzeu 

etnografic "David Creangă" care a fost  

înfiinţat în data de 7 iunie 2003 la iniţiativa 

Primăriei și a unui grup de profesori din 

cadrul Scolii Generale "Ion Creangă" - 

Pipirig, printre care amintim: Prof. Arsene 

Lorica, Prof. Arsenescu Georgeta și Prof. 

Vatamanu Cristi. 

Muzeul și-a desfășurat activitatea în mai 

multe locaţii până în vara anului 2016 când 

a fost mutat pe noul amplasament în 

centrul administrativ al comunei din 

incinta Căminului Cultural Pipirig, str. Ion 

Creangă, nr. 4. 

Casa Muzeului a fost construită din bârne, 

acoperită cu draniţă, specifică zonei. 

Muzeul se compune din trei încăperi: 

prispă, tindă și două camere. Aranjarea și 

Preșcolar, 

8

Primar, 

17Gimnazial, 

28

Liceal, 
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Personalul didactic din comuna
Pipirig, pe niveluri educaţionale, în
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dispunerea obiectelor de uz casnic și a 

uneltelor gospodărești, expuse, s-a făcut 

prin grija nemijlocită a directorului 

căminului. 

Exponatele au o vechime de peste 100 de 

ani și au fost colecţionate de pe raza 

comunei Pipirig. Cele mai valoroase sunt 

costumele naţionale, specifice zonei 

(bundiţe, ii, catrinţe, opinci, iţari, chimir, 

brâu). Ca obiecte specifice unei 

gospodării ţărănești sunt: stative, vase de 

lut, piuă, obiecte de scărmănat și tors 

lână, de prelucrare a pământului, obiecte 

de prelucrare a laptelui, obiecte de cult 

religios, covoare de lână, obiecte 

specifice stânelor. 

 

Comuna Pipirig dispune de o bază 

sportivă și de o sală de sport amplasate, 

împreună cu căminul cultural, în centrul 

civic al comunei. 

 

Sala de sport și baza sportivă 1 

 

 

 

 

Monumente istorice 

Două obiective din comuna Pipirig sunt 

incluse în lista monumentelor istorice din 

judeţul Neamţ ca monumente de interes 

local.  

Unul este clasificat ca monument de 

arhitectură — ansamblul bisericii „Sfântul 

Nicolae” (secolele al XIX-lea–al XX-lea) din 

satul Pipirig, ansamblu ce cuprinde 

biserica propriu-zisă construită în 1807 și 

turnul-clopotniţă (1864).  

 

Biserica Sf. Nicolae 1 

Celălalt obiectiv, clasificat ca monument 

de for public, este brânzăria lui David 

Creangă (secolul al XIX-lea) din satul 

Dolhești. Veche de aproape 200 de ani, 

amenajarea din bârne, în care era 

prelucrat laptele pe vremea copilăriei lui 

Creangă, se mai păstrează încă în curtea 

stră-strănepoţilor povestitorului. 

Viaţa spirituală 

În comuna Pipirig există 6 biserici, după 

cum urmează: Biserica „Sf. Vasile” 

Boboiești, Biserica „Sf. Nicolae” Pipirig, 

Biserica ”Sf. Neculai” Pipirig, Biserica ”Sf. 
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Gheorghe” Stînca, Biserica ”Sf. Dimitrie” 

Leghin, Biserica ”Sf. Dumitru” Pluton 

 

Biblioteci 

Biblioteca este parte integrată a 

procesului educaţional, partener cheie în 

educaţie. Conform Institutului Naţional 

de Statistică, în anul 2019 se găseau la 

dispoziţia cititorilor 4 biblioteci școlare și 

1 bibliotecă comunală.  

Numărul de volume existente în 

bibliotecile de la nivel local este de 40153 

bucăţi. În acelaşi an, 13792 de volume au 

fost eliberate către cititori, numărul 

cititorilor activi din comună fiind de 810 

persoane. 

Activitatea bibliotecilor din comuna Pipirig, în 

anul 2019 

Indicator Număr 

Biblioteci - total 4 

Biblioteci publice 1 

Volume existente 40153 

Cititori activi 810 

Volume eliberate 13792 

Personal angajat 2 

Sursa: Institutul Național de Statistică     

Sănătate și asistenţă socială 

Infrastructura medicală 

Prezentarea gradului de asigurare a 

populaţiei cu asistenţă medicală 

reprezintă un aspect extrem de 

important în analiza nivelului de trai. 

Potrivit INS, în comuna Pipirig funcţionau, 

în anul 2019, 3 cabinete medicale de 

familie, 2 cabinete stomatologice, un 

cabinet medical de specialitate și trei  

farmacii. O parte din unităţile sanitare din 

comună se află în proprietate privată și 

sunt uzate fizic și moral. 

Personal medico-sanitar 

În ceea ce privește personalul medico-

sanitar din comuna Pipirig, acesta este 

format din 3 medici de familie, 1 medic 

stomatolog, 3 farmaciști și 8 persoane 

angajate ca personal mediu sanitar. 

Numărul locuitorilor din comuna Pipirig 

care revin la un medic de familie este de 

3008 persoane, la nivel regional 

înregistrându-se un număr de 2464 

locuitori/medic familie și la nivel naţional 

1846 locuitori/medic de familie. 

O situaţie similară se înregistrează și în 

ceea ce privește numărul locuitorilor care 

revin la un medic stomatolog: 9025 

persoane în comuna Pipirig, faţă de 2096 

persoane la nivelul Regiunii Nord-Est şi 

1349 persoane la nivel naţional. 

Numărul locuitorilor care revin la un 

farmacist este de 3008 persoane, situaţie 

mai nesatisfăcătoare faţă de cea de la 

nivel regional (1479 locuitori/farmacist), 



Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Pipirig, județul Neamț 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

43 

 

precum și faţă de cea înregistrată la nivel 

naţional 1260 locuitori/farmacist. 

Per ansamblu, putem afirma că 

personalul medico-sanitar din comuna 

Pipirig este suprasolicitat, la un cadru 

medical revenind un număr foarte ridicat 

de locuitori. 

Servicii sociale 

Asistenţa socială presupune un ansamblu 

complex de măsuri şi acţiuni realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup, în 

vederea prevenirii şi depășirii unor situaţii 

de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenţă, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluderii sociale, în 

vederea promovării incluziunii sociale, 

având ca scop creşterea calităţii vieţii. 

Pe plan local, rezultatele activităţii în 

domeniul asistenţei sociale sunt 

satisfăcătoare, urmărindu-se ca toate 

cazurile apărute să fie rezolvate la nivelul 

Primăriei Pipirig.  

Activitatea serviciului social constă în 

identificarea și consilierea persoanelor 

singure și persoanelor aflate în situaţii de 

risc, instrumentarea dosarelor pentru 

alocaţii complementare de stat (de 

susţinere), instrumentarea dosarelor 

pentru ajutor social conform Legii 416 / 

2001, instrumentarea dosarelor pentru 

persoanele cu handicap conform Legii 

448 / 2006, instrumentarea dosarelor 

pentru ajutoarele de încălzire a locuinţei, 

instrumentarea dosarelor pentru 

protecţia și promovarea dreptului 

copilului conform Legii 272 / 2004. 

Conform Primăriei Comunei Pipirig, 

numărul de persoane care beneficiază de 

ajutorul social (VMG) în anul 2019 este de 

280, în scădere faţă de anul 2018 când 308 

familii beneficiau de VMG.  

Alte probleme specifice ale sistemului 

social local sunt: lipsa locurilor de muncă, 

rata mare a abandonului școlar, violenţa 

domestică sau numărul tot mai mare de 

copii cu părinţii plecaţi în străinătate. 

Serviciul de salubritate 

În comuna Pipirig colectarea deșeului 

este realizată de către agentul economic 

SC ROSSAL SRL, care strânge în fiecare 

săptămână resturile menajere în fiecare zi 

de joi, iar deșeurile reciclabile în fiecare zi 

de vineri. 

Siguranţa publică 

Conform Primăriei Comunei Pipirig, 

principalele probleme de siguranţă de la 

nivel local sunt: 

- Furturi din societăţi și locuinţe 

- Furturi de produse agricole 

- Probleme privind cazurile de 

violenţă/conflicte între diverse 

grupuri sau persoane 

 
Primăria comunei Pipirig 1 
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Opiniile comunităţii 

Posibilitatea de a cumpăra medicamente 

din comună este considerat un domeniu 

dezvoltat conform 95,6% dintre 

respondenții studiului desfășurat în 

comuna Pipirig. Următoarele două domenii 

sunt considerate și ele dezvoltate conform 

89,6% dintre respondenții comunei și 

anume: serviciile de sănătate oferite de 

personalul dispensarelor și serviciile de 

asistență socială. Dotarea dispensarele din 

comună  este considerat un domeniu slab 

dezvoltat de către 64,3% dintre 

respondenți. 

Serviciile educaționale furnizate de școlile 

din comună sunt considerate a fi 

dezvoltate de către 77,4% din respondenți.   

69,6% dintre respondenți consideră că 

organizarea de activități culturale în 

comună reprezintă un domeniu dezvoltat. 

Spațiile destinate activităților culturale și 

sportive este considerat un domeniu 

dezvoltat de către 67,8 % dintre 

respondenții comunei Pipirig. Serviciile 

educaționale furnizate de grădinițele  din 

comună este considerat un domeniu slab 

dezvoltat de către 58,2% dintre 

respondenți. 

Conform respondenților participanți la 

studiu, domeniile care au nevoie urgentă 

de îmbunătățire sunt următoarele: oferta 

turistică cu 94, 8% dintre respondenți, 

urmat de infrastructura sportivă cu 85,3 % 

dintre respondenții comunei și viața 

culturală a comunei  cu 83,5 %. 

Infrastructura de învățământ are nevoie de 

îmbunătățiri conform 50,5% dintre 

respondenții comunei Pipirig.   
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2.6 Mediu 

Calitatea aerului 

Monitorizarea calităţii aerului ocupă un 

loc esenţial în fundamentarea strategiilor 

în  domeniu, deoarece atmosfera este cel 

mai larg vector de propagare al 

poluanţilor. 

Datorită faptului că în zonă industria este 

slab dezvoltată, gradul de poluare al 

aerului nu este mare. Astfel, singurele 

surse de poluare sunt emisiile mijloacelor 

de transport auto şi cele datorate folosirii 

necorespunzătoare a mijloacelor de 

administrare a îngrășămintelor chimice. 

Calitatea aerului poate fi alterată din 

cauza traficului rutier prin emisia de noxe, 

praful datorat străzilor parţial asfaltate 

sau neasfaltate. 

De asemenea, poluarea poate surveni în 

timpul campaniilor agricole când datorită 

vântului ajung cantităţi mari de praf şi 

pulberi în zonele locuibile. 

Pentru îmbunătăţirea microclimatului cu 

aer curat, se vor lua măsuri de împădurire 

a unor suprafeţe, pe terenuri degradate și 

improprii agriculturii. 

Calitatea apei 

Supravegherea calităţii apelor are drept 

scop protecţia împotriva efectelor nocive 

ale poluării și implică două etape: 

cunoașterea calităţii apei și măsurile de 

protecţie a acestora.  

Din punct de vedere al poluării apelor din 

comuna Pipirig, se remarcă următoarele 

aspecte:  

- poluarea apelor de suprafaţă şi a 

pânzei freatice cauzată de slaba 

dezvoltare a reţelei de canalizare, 

locuitorii practicând sistemul de 

latrine uscate sau bazine 

vidanjabile 

- poluarea apelor freatice cu nitraţi 

din depozitele de gunoi de grajd 

Calitatea apelor poate fi deteriorată prin 

deversări de reziduuri necontrolate direct 

în apele curgătoare de la unităţi de 

producţie şi gospodării individuale.  

Calitatea apelor subterane poate fi 

alterată din pricina lipsei reţelei de 

canalizare pe întreg teritoriul comunei şi 

folosirii în gospodării a foselor impropriu 

realizate. 

Se impune respectarea zonelor de 

protecţie a apelor de suprafaţă, 

interzicerea oricăror deversări 

necontrolate de ape uzate, reziduuri și 

depozitarea de deșeuri pe cursurile de 

apă, interzicerea construirii de locuinţe și 

anexe gospodărești în zonele de 

protecţie a cursurilor de apă și în zonele 

inundabile. 

Calitatea solului 

Solul este un factor de mediu 

fundamental ce trebuie protejat cu 

aceeași atenţie ca aerul și apa, fiind 

factorul principal al asigurării hranei 

oamenilor, animalelor și plantelor. 
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Din punct de vedere al poluării solurilor 

din comuna Pipirig, se remarcă 

următoarele aspecte:  

- depozitarea neadecvată a 

deșeurilor menajere în 

extravilanul localităţilor 

- defrișarea suprafeţelor forestiere 

care conduce la o degradare a 

solului şi crearea unui dezechilibru 

al ecosistemului. 

Calitatea solului poate fi alterată datorită 

depozitării necontrolate a deşeurilor 

menajere produse în gospodării şi unităţi 

de producţie sau comerciale care refuză 

încheierea contractelor de salubritate.  
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Opiniile comunităţii 

Calitatea aerului este considerat un 

domeniu dezvoltat de către 80,9% dintre 

respondenții comunei Pipirig, județul 

Neamț. 73,0 % dintre respondenți nu sunt 

mulțumiți de serviciile de colectare a 

gunoiului și a deșeurilor din comună , 

considerând acest domeniu slab dezvoltat. 

Curățenia din comună este considerat un 

domeniu slab dezvoltat de către 56,6 % 

dintre respondenți, pe de altă parte 42,6% 

dintre respondenți consideră acest 

domeniu dezvoltat. Din aceasta secțiune 

doar calitatea aerului este considerat un 

domeniu dezvoltat. 

 

 

 

Locuitorii comunei Pipirig din județul 

Neamț consideră că există nevoia 

îmbunătățirii domeniului curățenia și 

îngrijirea comunei de către 91,3 % dintre 

respondenți. 90,5% dintre respondenți 

consideră că există nevoia îmbunătățirii 

domeniului starea drumurilor aleilor și 

trotuarelor din comună . Respondenții 

consideră că siguranța cetățeanului are 

nevoie de îmbunătățiri cu 51,3 %. Serviciile 

de transport în comun, nu au nevoie de 

îmbunătățiri conform 59,1% dintre 

respondenți.  
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2.7 Analiza SWOT 

Fundamentarea și utilizarea unei strategii 

la nivelul teritoriului comunei Pipirig 

reprezintă o componentă-cheie în 

vederea identificării şi realizării unor 

investiţii cu un impact eficient şi eficace, 

în domeniul dezvoltării locale. Obiectivul 

principal al strategiilor de dezvoltare este 

de a îmbunătăţi performanţele 

economice ale comunei, prin sprijinirea 

activităţilor cu potenţial de dezvoltare. 

O strategie inteligentă presupune 

cunoașterea punctelor forte şi slabe care 

definesc un teritoriu, o bună guvernare și 

îndreptarea eforturilor într-o direcţie 

comună a tuturor părţilor implicate sau 

interesate. 

În procesul de elaborare a strategiei, s-a 

folosit analiza SWOT ca instrument 

managerial, pentru evaluarea şi 

prezentarea sintetică a aspectelor celor 

mai importante care vor afecta, direct sau 

indirect, evoluţia viitoare a comunei 

Pipirig.  

Analiza SWOT reprezintă instrumentul de 

stabilire a punctelor slabe şi tari ale 

comunei, precum și a oportunităţilor și 

dificultăţilor cu care aceasta se confruntă. 

Problemele cheie au fost identificate pe 

baza concluziilor analizei  premergătoare 

și prezentate în cadrul unei matrice.  

Punctele tari se referă la mediul intern și 

reprezintă resursele și capacităţile de care 

comunitatea dispune și care sunt 

superioare celor deţinute de alte 

comunităţi similare. 

Punctele slabe se referă la mediul intern și 

reprezintă resursele și capacităţile 

insuficiente sau de o calitate inferioară 

celor deţinute de alte comunităţi similare. 

Oportunităţile se referă la mediul extern 

și reprezintă suma evoluţiilor favorabile 

ale mediului de ansamblu al ţării, care 

poate îmbrăca forme extrem de diferite 

plecând de la schimbările legislative, 

integrarea europeană și posibilitatea 

oferită comunităţii de a se dezvolta într-o 

formă superioară pe ansamblu sau pe 

domenii de interes.  

Ameninţările se referă la mediul extern și 

reprezintă evoluţiile defavorabile ale 

acestuia privite în ansamblu, care pot 

îmbrăca forme extrem de diferite, 

plecând de la schimbările de mentalitate, 

lacunele legislative și evoluţiile 

economice negative sau instabile care 

afectează capacitatea comunităţii de a 

atinge obiectivele strategice pe care și le 

propune. 

Analiza SWOT are rolul de a crea o viziune 

clară asupra elementelor cu potenţial de 

valorificare și dispunerea acestora sub 

formă de priorităţi.  

Astfel, elaborarea analizei SWOT 

reprezintă următoarea etapă esenţială în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală 

durabilă, efectuată după analiza 

contextului actual al teritoriului comunei 

Pipirig, necesară fundamentării unui plan 

bine stabilit al investiţiilor viitoare în 

vederea dezvoltării locale a comunei.  
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DEMOGRAFIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Distribuţia echilibrată a populaţiei pe 

sexe: 49%  de sex feminin și 51% de sex 

masculin; 

- Menţinerea populaţiei relativ 

constantă de-a lungul anilor.  

- Ponderea mică a populaţiei tinere (0-

14 ani) 

- Raport de dependenţă demografică 

crescut; 

- Rata negativă a sporului natural al 

populaţiei din perioada 2010-2019; 

- Soldul negativ al schimbărilor de 

domiciliu şi al schimbărilor de reşedinţă 

din perioada 2014-2019; 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Creșterea atractivităţii comunei în 

vederea menţinerii și atragerii 

populaţiei; 

- Încurajarea politicilor pro-nataliste; 

- Dezvoltarea economică sustenabilă a 

zonei poate determina reîntoarcerea 

populaţiei plecate la muncă în 

străinătate; 

- Migrarea populaţiei în străinătate; 

- Creșterea raportului de dependenţă 

demografică; 

- Îmbătrânirea populaţiei pe fondul 

migraţiei tinerilor; 

 

 

 

ECONOMIE  - agenţi economici, forţa de muncă 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Forţă de muncă capabilă să se 

adapteze la diferite ramuri economici; 

- Nivel scăzut al forţei de muncă 

angajată în activităţi non-agricole; 

- Rata șomajului la nivelul comunei (6,7% 

în luna decembrie 2020); 

- Oferta de calificare nu este suficient 

de diversificată; 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Dezvoltarea mediului antreprenorial 

prin intermediul fondurilor europene; 

- Potenţialul de dezvoltare a comunei, 

ca urmare a poziţionării acesteia; 

- Structurile de sprijin a afacerilor 

existente în judeţul Neamţ; 

- Forţa de muncă ieftină poate conduce 

la înfiinţarea de noi întreprinderi; 

- Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie 

excesivă; 

- Lipsa lichidităţilor poate conduce la 

falimentarea unităţilor locale active de 

tip microîntreprinderi şi chiar a celor 

medii; 

- Lipsa informării populaţiei cu privire la 

procedura de înfiinţare a unei afaceri; 

- Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea 

ratei șomajului vor conduce implicit la 
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- Existenţa programelor 

guvernamentale de susţinere a 

sectorului IMM; 

- Încurajarea şi dezvoltarea 

parteneriatelor de tip public-privat; 

- Cooperarea mediului privat cu 

autorităţile publice locale, cu 

instituţiile de învăţământ superior și 

centrele de cercetare și dezvoltare; 

- Accesul la programe de pregătire 

profesională, de calificare și de 

dezvoltare antreprenorială; 

- Potenţial de atragere a investitorilor; 

scăderea puterii de cumpărare a 

produselor şi serviciilor în rândul 

populaţiei; 

- Resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi cofinanţarea proiectelor 

europene; 

- Instabilitate legislativă; 

- Migraţia forţei de muncă calificate în 

afara judeţului şi în afara graniţelor 

ţării; 

 

  



Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Pipirig, județul Neamț 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

51 

 

ECONOMIE  - agricultură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Condiţii climatice locale favorabile  

zootehniei; 

- Efectivul de animale bogat și 

diversificat; 

- Existenţa Asociaţiei Grupul de Acţiune 

Locală Ceahlău 

- Lipsa sistemelor de irigaţii; 

- Lipsa grădinilor de legume și a solarii 

pe suprafeţe extinse în vederea 

obţinerii de producţie cu valoare înaltă 

(producţii profitabile); 

- Nivelul scăzut al educaţiei și formării 

profesionale în agricultură și 

silvicultură; 

- Pondere ridicată a agricultorilor 

vârstnici; 

- Inexistenţa unor instalaţii şi 

echipamente necesare pentru 

managementul gunoiului de grajd (în 

special pentru depozitarea acestuia); 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Potenţial pentru producţia și 

comercializarea de produse ecologice; 

- Construirea unei pieţe 

agroalimentare/centru de colectare; 

- Posibilitatea de a dezvolta reţele locale 

de desfacere și lanţuri alimentare  

- Susţinerea la nivelul UE a 

instrumentelor de gestionare a 

riscurilor și a instrumentelor în 

agricultură; 

- Potenţial de atragere a fondurilor 

europene pentru dezvoltare rurală 

(sprijinirea fermelor mici, instalarea 

tinerilor fermieri, modernizarea 

fermelor existente); 

- Posibilitatea introducerii de abordări 

inovative în agricultură prin 

intermediul Asociaţiei Grupul de 

Acţiune Locală Ceahlău 

- Fluctuaţia producţiilor anuale a ramurii 

vegetale; 

- Competiţia producătorilor externi; 

- Scăderea puterii de cumpărare a 

consumatorilor; 

- Apariţia fenomenelor meteorologice 

extreme, precum secete, ploi 

abundente, ce pot periclita producţia 

agricolă; 

- Alterarea și pierderea patrimoniului şi 

a tradiţiilor rurale; 
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NIVELUL DE TRAI  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Creşterea fondului de locuinţe de la 

nivel local; 

- Creşterea numărului de locuinţe 

terminate în ultimii ani; 

 

- Ponderea scăzută a locuinţelor care 

dispun de baie interioară; 

- Posibilităţi reduse de petrecere a 

timpului liber; 

- Dotarea improprie a majorităţii 

locuinţelor; 

- Nivel de trai scăzut și incidenţa ridicată 

a sărăciei; 

-  Lipsa spaţiilor verzi, a terenurilor și a 

locurilor de joacă pentru copii; 

- Lipsa locurilor de agrement 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Programele de reabilitare termică a 

clădirilor care pot duce la o 

îmbunătăţire a aspectului general al 

comunei; 

- Programele guvernamentale de 

îmbunătăţire a fondului locativ; 

- Existenţa programelor bancare care 

sprijină tinerele familii să îşi cumpere 

sau să îşi construiască o locuinţă; 

- Dezvoltarea de locuinţe sociale; 

- Apariţia unor hazarduri naturale 

(inundaţii, alunecări de teren) poate 

duce la afectarea fondului locativ; 
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INFRASTRUCTURĂ  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa reţelei de electricitate ce 

acoperă integral teritoriul comunei; 

- Prezenţa reţelei de telecomunicaţii în 

toate satele comunei (telefonie fixă și 

mobilă, internet); 

- Existenţa la nivel local a unui sistem de 

transport; 

- Reţea de iluminat stradal bine 

dezvoltată; 

- Starea drumurilor care fac legătura cu 

orașele din apropiere dezvoltată; 

- Starea drumurilor locale și a 

trotuarelor din comună dezvoltată; 

- Insuficienţa dezvoltării reţelei de 

alimentare cu apă potabilă; 

- Gradul mic de asfaltare a drumurilor; 

- Lipsa reţelei de canalizare; 

- Inexistenţa unei reţele de  alimentare cu 

gaze naturale; 

- Gradul mic de racordare la reţeaua de 

alimentare cu apă; 

- Starea degradată a podurilor, 

drumurilor, aleilor și trotuarelor; 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Finanţări pentru dezvoltarea 

infrastructurii de utilităţi (alimentare 

cu apă, cu gaze naturale, canalizare 

etc.); 

- Reabilitarea podurilor, podeţelor, 

drumurilor și aleilor; 

- Dezvoltarea unor trasee pentru pistele 

de biciclete; 

- Resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi cofinanţarea proiectelor; 

- Fonduri limitate, concurenţa mare la 

nivelul programelor de finanţare;  
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EDUCAŢIE și CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa în comună unui cămin 

cultural; 

- Funcţionarea la nivel local a unei 

biblioteci publice și a bibliotecilor 

școlare; 

- Existenţa unei baze sportive și a unei 

săli de sport; 

- Serviciile educaţionale dezvoltate 

furnizate de școlile din comună; 

- Existenta în comuna a 6 școli din care 3 

școli gimnaziale, 2 școli primare toate 

aflându-se în subordinea unui liceu; 

- Serviciile educaţionale furnizate de 

grădiniţele din comună slab 

dezvoltate; 

- Buget insuficient alocat 

învăţământului public; 

- Dotare materială la limita necesarului 

unităţilor; 

- Recurgerea la finanţare paralelă prin 

aportul familiilor; 

- Lipsa laboratoarelor și atelierelor 

școlare; 

- Rata ridicată a fenomenului abandon 

școlar; 

- Rata ridicată a absenteismului școlar; 

- Promovabilitate scăzută la examenul 

de bacalaureat și testare naţională; 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Consilierea elevilor și a părinţilor; 

- Finanţări pentru reabilitarea  şi 

construcţia de infrastructură școlară; 

- Oportunităţi de finanţare a proiectelor 

de mobilitate școlară, proiecte de 

parteneriat strategic etc. (Erasmus); 

- Implementarea unor proiecte pentru 

prevenirea abandonului școlar, 

proiecte de tipul „A doua șansă” etc.; 

- Accesarea unor programe 

educaţionale integrate; 

- Finanţarea unor proiecte culturale; 

- Promovarea tradiţiilor, valorilor și 

culturii; 

- Creşterea fenomenului de părăsire 

timpurie a școlii ca urmare a creșterii 

sărăciei și excluziunii sociale; 

- Scăderea calităţii învăţământului la 

toate nivelele și scăderea nivelului de 

cunoștinţe al absolvenţilor; 

- Accentuarea dezinteresului elevilor 

faţă de procesul educaţional;  

- Migrarea cadrelor didactice din 

sistemul educaţional întrucât nu sunt 

motivate și nu le sunt asigurate 

condiţiile adecvate pentru 

desfășurarea activităţii. 

- Pierderea patrimoniului cultural 

imaterial (obiceiuri, tradiţii, port 

popular, gastronomie); 

- Scăderea interesului populaţiei pentru 

menţinerea tradiţiilor şi obiceiurilor din 

comună; 
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SĂNĂTATE și ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Serviciile dezvoltate oferite de 

personalul dispensarului 

- Existenţa unui cabinet medical și a trei 

farmacii; 

- Existenţa unui cabinet stomatologic 

dotat cu aparatură de specialitate; 

- Implicarea activă a autorităţilor locale 

în problemele comunităţii; 

- Acordarea cu atenţie a serviciilor 

sociale în vederea rezolvării situaţiilor 

specifice din comunitate;  

- Servicii sociale dezvoltate 

- Un număr de 6 asistenţi maternali 

profesioniști în comună, la nivelul 

anului 2019 

- Slaba dotare a dispensarului; 

- Personal medico-sanitar 

suprasolicitat; 

- Lipsa cabinetelor medicale în toate 

satele comunei;  

- Lipsa farmaciilor în toate satele 

comunei; 

- Infrastructura de sănătate deteriorată 

(clădiri și echipamente vechi, uzate 

fizic și moral); 

- Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă; 

- Existenţa la nivel local a persoanelor 

fără ocupaţie și a șomerilor 

(indemnizaţi și ne-indemnizaţi); 

- Număr mare de persoane cărora li se 

acordă venitul minim garantat/familii 

cu nici un venit; 

- Lipsa centrelor sociale pentru bătrâni; 

- Deficienţe în asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi în spaţiile și 

instituţiile publice; 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Investiţii pentru înfiinţarea, 

modernizarea, reabilitarea și dotarea 

corespunzătoare a structurilor 

sanitare; 

- Existenţa politicilor de stimulare a 

medicilor de a practica în mediul rural; 

- Dezvoltarea de proiecte de 

responsabilitate socială; 

- Implementarea unor campaniile de 

educare a populaţiei cu privire la 

domeniul sănătăţii; 

- Perfecţionarea personalului implicat în 

furnizarea serviciilor sociale; 

- Posibilităţile limitate ale autorităţilor 

publice locale de susţinere financiară a 

investiţiilor din domeniul sanitar; 

- Condiţii dure de funcţionare a centrelor 

medicale multifuncţionale; 

- Existenţa unui număr redus de surse de 

finanţare pentru medicina primară; 

- Accentuarea sărăciei în anumite zone 

conduce la creșterea gradului de 

excluziune socială; 

- Marginalizarea și excluderea socială a 

tinerilor care părăsesc sistemul de 

ocrotire a minorului; 

- Lipsa ofertelor de muncă pentru 

grupurile vulnerabile; 



Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Pipirig, județul Neamț 

pentru perioada  2021-2027 

 

 

56 

 

- Reintegrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor expuse riscului de 

excluziune socială; 

- Oportunităţile de finanţare din Fonduri 

Structurale; 

- Existenţa cadrului legislativ ce creează 

facilităţi pentru mediul economic ce 

angajează persoane din grupurile 

vulnerabile în vederea integrării 

acestora în societate; 

- Construirea unui centru social pentru 

persoanele aflate în situaţii de risc; 

SERVICII DE SALUBRITATE și SIGURANŢA PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa serviciului de colectare 

selectivă a deșeurilor; 

- Lipsa personalului și a dotărilor din 

cadrul Poliţiei Locale; 

- Lipsa de educaţie a oamenilor în ceea 

ce privește colectarea selectivă a 

deșeurilor; 

- Slaba dezvoltare a curăţeniei din 

comună; 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Implementarea de campanii de 

conștientizare a populaţiei privind 

beneficiile colectării selective a 

deșeurilor; 

- Montarea camerelor de supraveghere 

video în zonele cu infracţionalitate 

ridicată; 

- Implicarea populaţiei în activităţile de 

educaţie ecologică; 

- Dezinteres din partea populaţiei și a 

agenţilor economici faţă de colectarea 

selectivă a deșeurilor la sursă şi faţă de 

problemele de mediu, în general; 
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MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Emisii scăzute de poluanţi atmosferici; 

- Ponderea ridicată a fondului forestier 

din totalul suprafeţei comunei; 

 

- Lipsa canalizării și a staţiei de epurare; 

- Terenuri afectate de nitraţi din 

activităţi agricole; 

- Depozitarea neecologică a deșeurilor 

menajere din extravilanul localităţilor; 

- Lipsa infrastructurii de colectare 

selectivă a deșeurilor; 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Extinderea colectării selective a 

deșeurilor la nivelul tuturor 

gospodăriilor; 

- Implementarea de campanii de 

conștientizare a populaţiei privind 

beneficiile colectării selective a 

deșeurilor; 

- Dezvoltarea voluntariatului și a 

spiritului civic; 

- Implicarea populaţiei în activităţile de 

educaţie ecologică; 

- Măsuri de împădurire a unor 

suprafeţe, pe terenuri degradate și 

improprii agriculturii; 

- Dezvoltarea de parteneriate în 

vederea protecţiei mediului. 

- Risc permanent pentru degradarea 

factorilor de mediu; 

- Absenţa resurselor financiare pentru 

conectarea la sistemele centralizat de 

canalizare; 

- Creşterea presiunilor asupra mediului 

prin deversarea necontrolată a apelor 

uzate menajere; 

- Incapacitatea susţinerii cofinanţării 

proiectelor în acest domeniu. 
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Viziunea 2027 

Viziunea de dezvoltare a comunei Pipirig 

reflectă dezideratul care se dorește a fi 

atins în anul 2027, prin implementarea 

planului de măsuri şi proiecte, menţinând 

în același timp echilibrul întrei cei trei 

piloni ai dezvoltării durabile locale – 

dezvoltarea socială, dezvoltarea 

economică și protejarea mediului 

înconjurător.  

Modernizarea infrastructurii, asigurarea 

accesului cetăţenilor la utilităţi, 

îmbunătăţirea serviciilor de transport în 

comun, crearea de parcuri și spaţii verzi, 

valorificarea zonelor și obiectivelor 

turistice, atragerea de investitori care să 

creeze locuri de muncă și care să valorifice 

resursele comunei, dotarea cu 

echipamente agricole, crearea de 

oportunităţi pentru copii și tineri 

reprezintă principalele repere ale viziunii 

de dezvoltare locală a comunei Pipirig.  

Pe de altă parte, atât dezvoltarea 

economică cât și îmbunătăţirea calităţii 

vieţii populaţiei trebuie să se realizeze 

sustenabil, ţinând cont de principiile 

dezvoltării durabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Obiectivele strategiei de 

dezvoltare locală 

Strategia de dezvoltare a comunei Pipirig 

este o strategie pe termen lung care 

necesită o atenţie deosebită în ceea ce 

privește obiectivele și rezultatele 

acesteia.  

Obiectivul general de dezvoltare a 

comunei Pipirig constă în îmbunătăţirea 

calităţii vieţii locuitorilor comunei, prin 

consolidarea poziţiei economice, sociale 

și asigurarea serviciilor publice necesare 

în scopul apropierii standardului general 

de dezvoltare către nivelul unor 

comunităţi similare din Uniunea 

Europeană. 

Obiectivele specifice principale sunt: 

✓  Creșterea acoperirii serviciilor de apă 

și canalizare 

✓ Stimularea dezvoltării economice în 

zonă și creșterea nivelului de trai al 

populaţiei, prin diversificarea 

activităţilor economice; 

✓ Dezvoltarea și modernizarea 

serviciilor publice prin modernizarea 

infrastructurii de învăţământ 

✓ Îmbunătăţirea managementului 

deșeurilor și protejarea solului, apei și 

cadrului natural. 

Îndeplinirea obiectivelor specifice este 

posibilă prin implementarea de proiecte, 

comuna Pipirig urmărind să fructifice în 

acest scop oportunităţile de finanţare 

europene și naţionale disponibile. 
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Atragerea investitorilor are un rol central 

în îndeplinirea obiectivului general şi a 

obiectivelor strategice şi specifice. 

Aceștia nu doar că vor oferi locuri de 

muncă populaţiei din comună, dar vor 

contribui semnificativ și la creșterea 

bugetului local, susţinând finanţarea 

investiţiilor din alte sectoare: agricol, 

turism,  transport public, educaţie, 

infracţionalitate etc. 

Pentru a atinge obiectivul general al 

Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027, 

comuna Pipirig își va canaliza eforturile 

asupra unor priorităţi de dezvoltare 

principale concrete: dezvoltarea 

infrastructurii de utilităţi, dezvoltarea 

economică, dezvoltarea infrastructurii 

pentru turism și agroturism, dezvoltarea 

serviciilor publice și sociale, protecţia 

mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv general

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei

OS 2 

OS 3 

OS 4 

Dezvoltarea infrastructurii fizice prin modernizarea rețelei de
drumuri și dezvoltarea infrastructurii de utilități

Stimularea dezvoltării economice în zonă și creșterea
nivelului de trai al populației, prin diversificarea
activităților economice

Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice prin
modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură,
sănătate și servicii sociale

Îmbunătățirea managementului deșeurilor și protejarea solului,
apei și cadrului natural

OS 3 

OS 4 

OS 1 

OS 2 
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Priorități de dezvoltare 

Strategia de dezvoltare conţine priorităţi 

și direcţii de dezvoltare care se vor 

concretiza în proiecte de dezvoltare ce 

vor putea fi finanţate de la bugetul local, 

de la bugetul de stat și din fonduri 

structurale europene.  

Priorităţile și direcţiile de dezvoltare au 

fost stabilite în conformitate cu nevoile 

comunei ce au rezultat atât din analiza 

SWOT, cât și din cercetarea efectuată. 

Principalele priorităţi de dezvoltare ale 

comunei Pipirig pentru perioada 2021-

2027 sunt: P1 - Dezvoltarea infrastructurii, 

P2 - Dezvoltarea economică, P3 - 

Dezvoltarea serviciilor publice și sociale P4 

- Protecția mediului. Prioritizarea 

investiţiilor este un demers important 

pentru administraţia publică locală, deși 

implementarea proiectelor este 

condiţionată de disponibilitatea 

fondurilor de finanţare (tipuri de fonduri, 

perioade de accesare, condiţii de 

eligibilitate etc.). Astfel, condiţionată de 

deschiderea liniilor de finanţare într-un 

anumit domeniu, administraţia publică va 

implementa un proiect a cărui prioritate 

este mai scăzută decât cea a altui proiect 

pentru care nu există încă linii de 

finanţare deschise. 

  

P1 - Dezvoltarea infrastructurii

P2 - Dezvoltarea economică

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice 
și sociale

P4 - Protecția mediului
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Prioritatea 1 - Dezvoltarea 

infrastructurii 

Dezvoltarea infrastructurii este 

considerată prioritatea nr. 1 a comunei 

Pipirig, deoarece în urma cercetării 

efectuate la nivelul comunei a reieșit 

faptul că este nevoie de îmbunătăţirea 

situaţiei infrastructurii (canalizare, apă,  

gaz metan, drumuri, electricitate) și 

creşterea gradului de conectare a 

populaţiei la utilităţi şi reducerea 

pierderilor cauzate de reţelele învechite. 

Obiectivul general al acestei priorităţi 

constă în restructurarea, modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii tehnice, ca 

factor de echilibru în amenajarea 

teritoriului, în conformitate cu cerinţele 

de integrare în Comunitatea Europeană. 

Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 1 

sunt: 

D1.1. Înfiinţare reţea de distribuţie gaze 

naturale  

D1.2. Modernizarea şi extinderea reţelei 

de alimentare cu apă și înfiinţarea, 

modernizarea și extinderea 

sistemului de canalizare 

D1.3. Dezvoltarea reţelei de drumuri și 

trotuare  

D1.4. Modernizarea și extinderea 

iluminatului stradal 

D1.5. Îmbunătăţirea reţelei de energie 

electrică și termică 

D1.6. Îmbunătăţirea serviciilor de 

transport în comun 

 

Dezvoltarea infrastructurii este necesară 

nu doar pentru atragerea investitorilor și 

susţinerea mediului de afaceri local, ci şi 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei.  

Prioritatea 2 – Dezvoltarea 

economică 

Prioritatea nr. 2 la nivelul comunei Pipirig 

este Dezvoltarea economică, 

administraţia publică locală urmând a lua 

măsuri pentru atragerea de noi 

investitori.  

Obiectivul general al acestei priorităţi 

constă în ridicarea nivelului de trai al 

populaţiei, prin îmbunătăţirea condiţiilor 

de dezvoltare economică a comunei. 

Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 2 

sunt: 

D2.1. Dezvoltarea mediului de afaceri 

D2.2. Forţa de muncă 

D2.3. Dezvoltarea sectorului agricol 

D2.4. Dezvoltarea turismului 

Prin implementarea de proiecte pe 

direcţiile de dezvoltare stabilite, se 

vizează diversificarea economiei locale și 

crearea de locuri de muncă pentru 

populaţia din comună. În acest fel, vor 

putea fi susţinute şi investiţiile publice din 

Pipirig, mediul economic contribuind la 

formarea unui buget local care să susţină 

îmbunătăţirea serviciilor publice. 
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Prioritatea 3 - Dezvoltarea 

serviciilor publice  

Dezvoltarea serviciilor publice este  

considerată a fi prioritatea nr. 3 a comunei 

Pipirig, aici fiind incluse educaţia, 

sănătatea, serviciile sociale (asistenţă și 

protecţie socială), salubrizarea, siguranţa 

şi ordinea publică.  

Obiectivul general al acestei priorităţi 

constă în creșterea calităţii vieţii 

locuitorilor comunei, bazată pe 

implicarea comunităţii, civism cultură și 

convieţuire multietnică. 

Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 3 

sunt: 

D3.1. Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor educaţionale 

D3.2. Adminstraţie publică locală  

D3.3. Creșterea calităţii resurselor 

umane  

D3.4. Consolidarea managementului 

finantelor publice  

D3.5. Crearea locurilor de agrement  

D3.6. Dezvoltarea infrastructurii și 

activităţilor culturale  

D3.7. Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii și serviciilor de 

sănătate 

D3.8. Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii și serviciilor sociale  

D3.9. Îmbunătăţirea serviciilor de 

siguranţă şi ordine publică 

Principalele investiţii ce trebuie realizate 

pentru dezvoltarea serviciilor publice ţin 

atât de modernizarea, cât și de 

dezvoltarea infrastructurii existente 

(unităţi educaţionale, dispensare, 

instituţii culturale).  

În cadrul serviciilor publice, un rol aparte 

îl are salubrizarea, rezolvarea 

problemelor întâmpinate din acest punct 

de vedere fiind stringentă. 

Prioritatea 4 - Protecția mediului 

Prioritatea 4 la nivelul comunei Pipirig 

este protecţia mediului. Pe de o parte, 

anumite probleme de mediu vor fi 

rezolvate odată cu implementarea 

proiectelor de investiţii în infrastructură 

tehnico-edilitară, însă trebuie 

preîntâmpinate și problemele ce vor 

apărea odată cu dezvoltarea economică, 

creşterea populaţiei stabile, creşterea 

traficului rutier prin comună  etc.  

Obiectivul general al priorităţii nr. 4 

constă în prezervarea mediului 

înconjurător și combaterea poluării, 

precum și valorificarea durabilă a 

resurselor naturale, în concordanţă cu 

cerinţele și directivele impuse de 

standardele UE în domeniu. 

Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 4 

sunt: 

D4.1. Dezvoltarea serviciilor de 

colectare şi transport al deşeurilor 

D4.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea 

factorilor de mediu 
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3.2. Direcții de dezvoltare durabilă 

D1.1. Înființare rețea de distribuție gaze naturale 

 

Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 

Obiective - Înfiinţarea unei reţele de distribuţie gaze naturale în 

comuna Pipirig, judeţul Neamţ  

- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la 

reţeaua de alimentare cu gaze naturale 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de 

confort al  localnicilor 

Proiecte - Înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazului metan 

- Înfiinţare reţea de distribuţie de gaze naturale de 

utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu gaze 

naturale al localităţilor din Pipirig  

Rezultate estimate - Creșterea gradului de conectare a locuinţelor la 

reţelele de alimentare cu gaze naturale 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D1.2. Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și înființarea, 

modernizarea și extinderea sistemului de canalizare 

 

Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 

Obiective - Creşterea gradului de conectare al populaţiei la reţelele de 

apă și de canalizare în satele Boboiești, Dolhești, Leghin, 

Pâţâligeni, Pipirig, Pluton și Stânca. Facilitarea accesului 

tuturor locuitorilor comunei la sistemul de alimentare cu apă 

și la sistemul de canalizare 

Proiecte - Înfiinţarea și extinderea reţelelor de canalizare a apelor uzate 

și a staţiilor de epurare în satele comunei 

- Înfiinţarea și extinderea sistemului de alimentare cu apa în 

satele comunei 

Rezultate estimate - Creșterea gradului de conectare a locuinţelor la reţelele de 

alimentare cu apă și sistem de canalizare 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean Neamţ 

- Furnizorii de utilităţi publice 

Posibile surse de 

finanțare 

- Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D1.3. Dezvoltarea rețelei de drumuri și trotuare 

 

Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 

Obiective - Îmbunătăţirea drumurilor, aleilor și trotuarelor 

comunei Pipirig  

- Creşterea procentului de drumuri asfaltate 

- Cresterea numarului de km de trotuare 

Proiecte - Modernizarea și extinderea drumurilor  de pe raza 

comunei Pipirig 

- Modernizarea drumurilor de pământ și pietruite 

- Înfiinţarea de drumuri 

- Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă 

- Reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri 

colectoare 

- Modernizarea trotuarelor existente şi amenajarea de 

trotuare şi alei acolo unde nu există 

- Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare pluvială 

- Amenajarea de piste pentru bicicliști și de spaţii pentru 

parcarea bicicletelor 

- Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea 

infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 

public nepoluant de călători 

- Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi 

siguranţă rutieră 

- Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere 

- Reabilitarea și/sau construirea de poduri și podeţe pe 

cursurile de apă existente în satele componente ale 

comunei Pipirig 

Rezultate estimate - Nr.km Drumuri înfiinţate/ modernizate 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean Neamţ 

- CNI 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D1.4. Modernizarea și extinderea iluminatului stradal 

 

  

Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 

Obiective - Creșterea eficienţei energetice în domeniul iluminatului 

public  

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate 

- Creşterea siguranţei populaţiei 

Proiecte - Extinderea și modernizarea reţelei de iluminat public 

- Utilizarea de solutii moderne și regenerabile pentru 

iluminatul public  

- Cresterea eficientei energetice prin utilizarea 

tehnologiilor de tip LED 

- Achiziţia de sisteme integrate de telegestiune inteligentă 

pentru iluminatul public 

Rezultate estimate - Creşterea numărului de stâlpi de iluminare stradală cu 

minim 5%; 

- Reducerea consumului de energie electrică necesară 

pentru iluminarea stradală cu minim 5% 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean Neamţ 

- AFM 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D1.5. Dezvoltarea rețelei de energie electrică și termică 

 

Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 

Obiective - Reabilitare termică și creșterea eficienţei energetice a 

clădirilor publice din comună 

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate 

- Îmbunătăţirea infrastructurii TV și de internet 

Proiecte - Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică 

- Modernizarea reţelei de alimentare cu energie 

electrică  

- Reabilitarea termică a clădirilor publice  

- Investiţii în clădirile publice în vederea 

asigurării/îmbunătăţirii eficienţei energetice, inclusiv 

activităţi de consolidare, după caz, în funcţie de 

riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor 

surse alternative de energie 

Rezultate estimate - Nr. clădiri publice din comună reabilitate termic 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean Neamţ 

- Ministerul Mediului 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D1.6. Îmbunătățirea serviciilor de transport în comun 

 

Prioritatea P1 - Dezvoltarea infrastructurii 

Obiective - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

Proiecte - Amenajarea staţiilor de transport în comun 

- Contractarea unei companii private pentru servicii de 

transport public 

Rezultate estimate - Minim 3 staţii de transport în comun amenajate 

- Minim 1 traseu de transport public 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Mediul de afaceri 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D2.1. Dezvoltarea mediului de afaceri 

Prioritatea P2 – Dezvoltarea economică 

Obiective - Creşterea numărului de societăţi comerciale din comună  

- Diversificarea activităţilor economice de la nivel local 

- Creşterea numărului de locuri de muncă 

- Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri și 

autorităţile publice locale 

Proiecte - Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de 

natura activităţii și beneficiile pe care aceștia le-ar putea 

aduce bugetului local 

- Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi 

- Promovarea oportunităţilor de investiţii prin intermediul 

mijloacelor online şi offline  

- Organizarea de campanii de informare pentru accesare 

de fonduri europene 

- Evaluarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii 

- Implementarea de programe de formare antreprenorială 

și perfecţionare profesională 

- Promovarea activităţilor de servicii/mică 

producţie/meșteșuguri la nivel local și/sau naţional 

- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat 

- Organizarea de consultări publice periodice între 

autorităţile locale și mediul de afaceri 

- Achiziţia unor servicii de consultanţă și formare pentru 

dezvoltarea unor competenţe specifice operării soluţiilor 

de economie circulară  

- Investiţii pentru facilitarea creșterii și dezvoltării 

tehnologice a companiilor 

- Investiţii pentru facilitarea transformării digitale în cadrul 

U.A.T Pipirig (digitalizare procese interne, dezvoltare de 

mail-room-uri digitale, etc). 

- Achiziţionare servicii de securitate cibernetică pentru 

U.A.T. Pipirig 

Rezultate estimate - Creşterea numărului de întreprinderi cu cel puţin 5% 

- Reducerea numărului de șomeri cu minim 10% 

- Creşterea numărului de investiţii realizate prin accesarea 

fondurilor europene de către mediul de afaceri 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean Neamţ 
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Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D2.2 Forța de muncă 

 

Prioritatea P2 – Dezvoltarea economică 

Obiective - Creșterea gradului de ocupare a forţei de muncă și 

integrare pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate  

- Facilitarea accesului la formare profesională în vederea 

calificării sau recalificării profesionale 

- Crearea de noi locuri de muncă, în diverse domenii de 

activitate 

Proiecte - Programe de formare, perfecţionare, recalificare, 

reconversie profesională a adulţilor în vederea 

satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii și 

promovării adaptabilităţii angajaţilor 

- Programe de consiliere și orientare profesională 

pentru șomeri 

- Promovarea oportunităţilor de ocupare pentru 

persoanele cu risc ridicat de excluziune 

- Programe de formare și instruire a adulţilor în diverse 

domenii de activitate  

- Promovarea programelor privind stoparea migraţiei 

tinerilor 

- Promovarea târgurilor de job-uri pentru a spori 

oportunităţile de a găsi un loc de muncă în rândul 

comunităţii 

Rezultate estimate - Creșterea nivelului de instruire și calificare a 

locuitorilor 

- Creșterea ratei de ocupare a populaţiei comunei cu 

minim 10% 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean Neamţ 

- Camera de Comerţ și Industrie Neamţ 

- Camera Agricolă Judeţeană Neamţ 

- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D2.3. Dezvoltarea sectorului agricol 

Prioritatea P2 – Dezvoltarea economică 

Obiective - Înfiinţarea și modernizarea de piete 

agroalimentare și târguri de animale 

- Dezvoltarea gradului de creștere a animalelor  

- Dotarea cu echipamente agricole  

- Valorificarea superioară a potenţialului agricol 

existent 

- Diversificarea activitatilor agricole generatoare 

de venit; 

- Promovarea unei politici de asociere a 

întreprinzătorilor locali și atrași pentru 

dezvoltarea unor activităţi economice în 

domeniul agriculturii; 

- Promovarea practicilor de agricultura ecologica; 

- Încurajarea cooperării intre producători – tip 

cooperativ 

Proiecte  

- Înfiinţarea unei structuri asociative a 

producătorilor agricoli din comună 

- Organizarea de pieţe/târguri  

- Înfiinţarea/reabilitarea/ modernizarea și dotarea 

cabinetelor de medicină veterinară 

- Îmbunătăţirea parcului auto de mașini și utilaje 

agricole ale comunei 

- Dezvoltarea infrastructurii de acces spre 

exploataţiile agricole 

Rezultate estimate - Creșterea productivităţii agriculturii cu minim 10% 

- Creșterea nivelului de trai al populaţiei care 

lucrează în agricultură 

- Creșterea suprafeţei terenurilor agricole 

valorificate cu minim 5% 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ 

- Camera Agricolă Judeţeană Neamţ 

- Consiliul Judeţean Neamţ 
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  Posibile surse de 

finanțare 

- Fonduri europene 

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 



Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Pipirig, județul Neamț 

pentru perioada  2021-2027 

 

74 

 

D2.4 Dezvoltarea turismului 

Prioritatea P2 – Dezvoltarea economică 

Obiective 

 
- Îmbunătăţirea oferte turistice a comunei Pipirig 

- Valorificarea zonelor și obiectivelor turistice locale 

- Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – căi 

de acces și alte utilităţi 

-  Încurajarea activităţilor de interes turistic 

- Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru 

valorificarea zonelor cu potenţial turistic/agroturistic 

Proiecte - Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru 

valorificarea zonelor cu potenţial turistic/agroturistic 

- Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de 

afaceri în domeniu – pensiuni turistice etc. 

- Susţinerea dezvoltării infrastructurii de cazare și a 

infrastructurii de alimentaţie publică 

- Promovarea localităţii și a agro-turismului 

- Participarea la târguri de turism naţionale și 

internaţionale 

- Sprijinirea întreprinzătorilor specializaţi în 

meșteșugurile tradiţionale, fructificarea potenţialului 

agrofood 

- Promovarea investiţiilor orientate către infrastructura 

verde și siguranţa spatiilor publice 

- Crearea de platforme on-line pentru informare și 

promovare turistica; 

Rezultate estimate - Creșterea numărului de turiști  

- Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă 

obiective turistice de pe raza comunei 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Consiliul Judeţean Neamţ 

- Mediul de afaceri 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 

 

  



Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Pipirig, județul Neamț 

pentru perioada  2021-2027 

 

75 

 

D3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor educaționale 

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a 

activităţilor educaţionale 

- Creşterea performanţelor școlare 

- Perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor 

didactice din unităţile de învăţământ 

- Facilitarea accesului la educaţie, evitarea 

discriminării privind copiii din rândul populaţiei de 

etnie romă 

- Dezvoltarea infrastructurii serviciilor 

educaţionale 

Proiecte - Construire corpuri de grădiniţă în comuna Pipirig 

- Cresterea eficientei energetice și gestionarea 

inteligenta a energiei pentru școlile din comuna 

Pipirig 

- Reabilitare termică și creșterea eficienţei 

energetice a școlilor din cadrul Comunei Pipirig 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea 

unităţilor educaţionale din comună 

- Înfiinţarea și dotarea centrelor de tip „After 

School”  

- Modernizarea şi dotarea laboratoarelor școlare 

- Înfiinţarea, modernizarea şi dotarea sălilor și 

terenurilor de sport 

- Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor 

- Facilitarea de parteneriate între Școala 

Profesională Pipirig şi mediul de afaceri 

- Programe de consiliere și orientare școlară, 

programe de tip „A doua șansă” pentru tinerii 

care au abandonat școala timpuriu 

- Proiect privind reducerea absenteismului și 

abandonului școlar 

- Desfășurarea unor parteneriate și proiecte de 

schimb de experienţă în domeniul învăţământului 

- Promovarea voluntariatului și a spiritului civic în 

rândul tinerilor 

- construcţia, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizare 

pentru persoane cu dizabilităţi, masuri de 

consolidare structurala în funcţie de nivelul de 
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expunere și vulnerabilitate la riscurile 

identificate) infrastructurii educaţionale pentru 

educaţia timpurie antepreșcolară (creșe) și 

preșcolară (grădiniţe) în comuna Pipirig; 

- construcţia, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizare 

pentru persoane cu dizabilităţi, masuri de 

consolidare structurala în funcţie de nivelul de 

expunere și vulnerabilitate la riscurile 

identificate.) infrastructurii educaţionale pentru 

învăţământul general obligatoriu (scoli I-VIII, 

inclusiv nivelul clasei pregătitoare) în comuna 

Pipirig; 

- construcţia, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea, echiparea (inclusiv accesibilizare 

pentru persoane cu dizabilităţi, masuri de 

consolidare structurala în funcţie de nivelul de 

expunere și vulnerabilitate la riscurile 

identificate.) infrastructurii educaţionale pentru 

învăţământul profesional și tehnic (licee 

tehnologice și scoli profesionale) comuna Pipirig; 

- construcţia, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

infrastructurii sportive asociate unităţilor de 

învăţământ, inclusiv a centrelor de pregătire 

sportiva (inclusiv olimpice, stabilite pe lângă scoli 

sau instituţii de învăţământ); 

- Crearea și dezvoltarea de platforme digitale de 

comunicare și schimb de documente (inclusiv 

lecţii digitalizate), baze de date și biblioteci 

virtuale pentru elevi, părinţi și scoală, live 

streaming, dotarea cu echipamente și 

infrastructura de proiectare și mapare video; 

 

Rezultate estimate - Reabilitarea unui număr de minim 2 unităţi 

educaţionale 

- Amenajarea și/sau dotarea a minim 1 sală de sport, 

minim 1 laborator, minim 5 săli de clasă 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Ministerul Educaţiei Naţionale  

Posibile surse de 

finanțare 

- Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.2. Administrație publică locală  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Dotare sediu primărie 

- Consolidarea capacitaţii instituţionale a Primariei și 

îmbunătăţirea actului de administrare a comunitatii 

în vederea furnizării unor servicii mai bune către 

populaţie 

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

comunitatii; 

- Cresterea nivelului de accesare a fondurilor externe 

nerambursabile oportune pentru dezvoltarea 

comunitatii; 

- Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice; 

- Crearea unui sistem de monitorizare și evaluarea a 

calităţii serviciilor publice oferite locuitorilor 

comunei; 

- Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea 

unui sistem de management al calităţii în serviciile 

publice. 

- Constituirea de parteneriate public – private pentru 

exploatarea unor investiţii ale comunitatii și pentru 

valorificarea unor resurse locale din patrimoniul 

public: identificarea actorilor locali care pot fi 

implicaţi; 

- Încurajarea formelor de asociere a societăţii civile 

pentru participarea la viaţa publica a comunitatii – 

identificarea nucleelor existente și potenţiale și 

sprijinirea acestora; 

- Sprijinirea ONG-urilor care desfășoară activităţi în 

folosul locuitorilor comunei; 

- Elaborarea de proiecte investiţionale comune cu 

sectorul economic privat, în diverse domenii (social, 

cultural, turism, mediu, etc.) 
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Proiecte - Modernizarea/extinderea/reabilitarea și dotarea 

sediului primăriei 

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

comunităţii 

- Desfășurarea unor programe de training pentru 

funcţionarii publici 

- Organizarea de consultări publice periodice pentru 

identificarea problemelor cetăţenilor 

- Realizarea de parteneriate, schimburi de 

experienţă, activităţi de înfrăţire cu alte comunităţi 

rurale din judeţ, ţară sau străinătate 

- Actualizarea și îmbunătăţirea conţinutului site-ului 

Primăriei comunei Pipirig 

- Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei comunei 

Pipirig prin standardizare elementelor de identitate 

vizuală 

- Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a 

calităţii serviciilor publice oferite locuitorilor 

comunei 

- Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea 

unui sistem de management al calităţii în serviciile 

publice 

- Achiziţia de instrumente și sisteme informatice 

necesare gestionării bazelor de date 

- Achiziţia de servicii ce privesc dezvoltarea de 

sisteme inteligente integrate (utilizarea de 

platforme pentru managementul documentelor 

oficiale emise de U.A.T. Pipirig), colectare de taxe 

etc. 

- Instalarea, extinderea sistemelor de supraveghere 

video inteligente; 

Rezultate estimate - Perfecţionarea a minim 10% din aparatul de 

specialitate al Primăriei 

- Organizarea unui minim de 1 consultare publică 

anuală 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.3. Creșterea calității resurselor umane 

 

 

  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Identificarea necesitaţilor și oportunităţilor de 

instruire a personalului din administraţia publică; 

- Programe de perfecţionare pentru accesarea 

fondurilor europene și pentru pregătirea cetăţenilor 

comunei, potenţiali solicitanţi de fonduri pentru 

dezvoltare comunitara; 

- Derularea unor programe de perfecţionare 

profesionala continua a personalului din administraţia 

publica în corelaţie cu exigentele impuse de creşterea 

autonomiei în administraţia publica locala și cu 

exigentele pentru executarea sarcinilor de serviciu; 

- Programe de perfecţionare pentru accesarea 

fondurilor europene și pentru pregătirea cetăţenilor 

comunei, potenţiali solicitanţi de fonduri pentru 

dezvoltare comunitara; 

- Cresterea responsabilităţii și a independentei 

profesionale a funcţionarilor publici 

Proiecte - Dezvoltarea competenţelor și abilităţilor personalului 

în vederea creșterii eficienţei și eficacităţii serviciilor 

din cadrul U.A.T. Pipirig; 

- Îmbunătăţirea capacităţii de inovare și a capacităţii de 

rezolvare a problemelor de către angajaţii UAT 

Rezultate estimate -  

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 

- Ministerul Sănătăţii 

- ONG-uri 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.4. Consolidarea managementului finanțelor publice  

 

  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Elaborarea unei strategii pentru obtinerea de fonduri 

extrabugetare care sa sustina proiecte/programe de 

interes local; 

- Aplicarea de masuri concrete și fezabile pentru 

obtinerea veniturilor proprii, crearea și mentinerea 

echilibrului bugetar; 

- Aplicarea unui management financiar riguros care sa 

permita un control strict și eficient asupra executarii 

bugetului; 

- Planificarea eficienta a cheltuielilor și veniturilor; 

- Aplicarea de masuri concrete de control asupra 

cheltuielilor publice; 

Proiecte - Planificare strategică și management al performanţei 

la nivelul comunei Pipirig 

- Analiza funcţională a sectorului finanţelor publice din 

cadrul U.A.T. Pipirig 

- Perfecţionarea sistemului de management la nivelul 

U.A.T. Pipirig în vederea alinierii la standarde europene 

Rezultate estimate -  

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Serviciile publice de asistenţă socială 

- ONG-uri care activează în domeniul serviciilor sociale 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.5. Crearea locurilor de agrement  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului 

liber 

- Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea 

sportului și pentru desfășurarea activităţilor de 

agrement și recreere 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii specifice 

pentru educaţie sportiva cu baze materiale 

corespunzătoare 

Proiecte - Amenajarea de spaţii de joacă pentru copiii din satele 

componente ale comunei Pipirig 

- Extinderea și modernizarea spaţiilor verzi 

- Extinderea și modernizarea spaţiilor de joacă pentru 

copii 

- Construirea unei baze sportive multifuncţionale 

- Crearea, extinderea, modernizare infrastructurii de 

agrement, inclusiv a utilităţilor aferente: parcuri 

tematice, dezvoltate în jurul unui subiect asociat unor 

evenimente, personalităţi culturale, personaje sau 

perioade istorice, etc; parcuri știinţifice și educaţionale 

(zone știinţifice tematice, exponate interactive, zona 

de spectacole, ateliere, etc);  parcuri de aventuri 

(instalaţie tiroliană, panouri de escalada, roller-

coaster, centru/zona de agrement, etc); aquaparcuri 

(instalaţie de tobogane de apa, de rafting, tunele, 

saune, baie turceasca, bazine, loc de joaca pentru 

copii, etc); 

- Reabilitare, modernizare drumuri de acces către 

infrastructura de agrement construita, amenajată, 

reabilitată, modernizată 

- Aquaparc 

- Construire sală sport 

- Amenajarea unei zone de agrement complexe 

- Susţinerea echipelor sportive din comună 

- Încurajarea participării tinerilor la activităţile sportive 

și de petrecere a timpului liber 

- Organizarea de competiţii sportive 

- Amenajare pârtie de schi și săniuș 
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Rezultate estimate - Creşterea suprafeţei spaţiilor de joacă pentru copii cu 

minim 10% 

- Minim 2 spaţii de joacă pentru copii modern amenajate 

- Creşterea numărului de echipamente de joacă pentru 

copii la nivel local cu minim 10% 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.6. Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Modernizarea infrastructurii de cultura, intretinerea și 

conservarea obiectivelor culturale de pe raza comunei 

- Organizarea de activităţi culturale în comună 

- Diversificarea activităţilor culturale la nivelul comunei 

- Creșterea interesului comunităţii pentru păstrarea 

identităţii și moștenirii culturale a comunei  

- Revitalizarea practicilor traditionale/artei populare, 

valorificarea acestora și asigurarea transmiterii catre 

generatiile viitoare 

 

Proiecte - Modernizarea, reabilitarea și dotarea Căminelor 

culturale 

- Înfiinţarea unui muzeu al satului 

- Iniţierea și desfășurarea de campanii de promovare a 

potenţialul cultural local, evenimente culturale cu 

participarea publicului larg; 

- Construirea de noi Așezăminte Culturale, monumente 

culturale 

- Reabilitarea, extinderea, îmbunătăţirea dotărilor 

bibliotecii comunale 

- Revitalizarea, valorificarea și asigurarea transmiterii 

către generaţiile viitoare a obiceiurilor și tradiţiilor din 

comună 

- Susţinerea înfiinţării de ansambluri, formaţii etc 

- Înfiinţarea unor centre de promovare a meșteșugurilor 

tradiţionale 

- Sprijin pentru înfiinţarea, dezvoltarea, dotarea, inclusiv 

digitalizarea atelierelor meșteșugărești care păstrează 

și valorifica tradiţiile populare, inclusiv acţiuni de 

promovare a acestora; 

- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase din 

comună 

- Conservarea, protecţia și valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural și dezvoltarea de noi servicii 

culturale 
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- Iniţierea și desfășurarea de campanii de promovare a 

potenţialul cultural local 

- Restaurarea, consolidarea, protecţia și conservarea 

monumentelor istorice; 

- Dotări pentru expunerea și protecţia patrimoniului 

cultural mobil și imobil; 

- Construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea, 

dotarea clădirilor cu funcţii culturale, biblioteci, muzee, 

teatre; 

- Reabilitare, modernizare drumuri de acces către 

obiective de patrimoniu cultural, ecumenic, istoric 

- Construirea și dotarea de centre culturale, 

multifuncţionale; 

 

Rezultate estimate - Modernizarea a minim 1 Cămin Cultural 

- Creșterea cu minim 5% a fondului de carte  

- Creșterea numărului de evenimente culturale locale 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Instituţiile culturale 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.7. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor de sănătate 

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate și a 

condiţiilor de desfășurare a activităţilor medicale 

- Educarea locuitorilor comunei privind starea de 

sănătate, cu scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a 

acestora 

- Infiintare și dotare substatie de ambulanta 

Proiecte - Extinderea infrastructurii medicale la nivelul satelor 

componente ale comunei Pipirig 

- Construirea și dotarea de noi cabinete medicale  

- Construire, modernizare și dotare punct sanitar 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente 

a unităţilor medicale de la nivel local 

- Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul 

sănătăţii 

- Înfiinţarea la nivel local a unui serviciu pentru urgenţe 

medicale 

- Înfiinţarea unui cabinet de planificare familială 

- Organizarea unor evenimente pentru promovarea 

sănătăţii populaţiei, acţiuni de conștientizare, 

campanii de informare privind igiena, educaţia sexuală 

etc. 

- Derularea unor parteneriate cu ONG-uri specializate pe 

probleme de sănătate 

- Înfiinţare și dotare substaţie de ambulanţă 

Rezultate estimate - Reabilitarea a minim 1 unitate medicală 

- Înfiinţarea a minim 1 dispensar medical 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 

- Ministerul Sănătăţii 

- ONG-uri 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.8. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective - Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale prin 

construire centru administrativ multifuncţional 

- Creşterea gradului de integrare /reintegrare 

profesională a persoanelor defavorizate; 

- Îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor 

sociale 

- Înfiinţare și dotare locuinţe sociale 

- Încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării 

sociale și creșterii calităţii vieţii persoanelor fără 

adăpost 

- Creşterea gradului de implicare al beneficiarilor de 

ajutor social și/sau ajutor de urgenţă în procesul de 

reintegrare şi reconversie profesională. 

- Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistenta 

sociala prin crearea de centre pentru batrani, persoane 

defavorizate, persoane cu nivel scazut de trai 

Proiecte - Construcţia și dotarea unui centru de zi pentru 

vârstnici 

- Construcţia și dotarea centrelor de zi pentru copii 

- Înfiinţarea și dotarea unui centru integrat de servicii 

sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţii 

de risc 

- Construirea de locuinţe sociale pentru persoanele 

defavorizate 

- Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul 

ONG pentru servicii specializate adresate persoanelor 

din grupuri vulnerabile 

- Sprijinirea înfiinţării de întreprinderi sociale 

Rezultate estimate - Reducerea cu 10% a cazurilor de abandon școlar; 

- Reducerea cu 5% a cazurilor de abandon familial; 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Serviciile publice de asistenţă socială 

- ONG-uri care activează în domeniul serviciilor sociale 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D3.9. Îmbunătățirea serviciilor de siguranță şi ordine publică 

  

Prioritatea P3 -  Dezvoltarea serviciilor publice 

Obiective -     Creşterea siguranţei populaţiei din comună 

- Îmbunătăţirea climatului de ordine și siguranţă publică 

prin montare camere supraveghere în zonele cu 

infracţionalitate ridicată 

Proiecte - Dotarea cu echipamente și utilaje a serviciului public 

comunal 

- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor 

publice cu infracţionalitate ridicată 

- Îmbunătăţirea dotării serviciului public de politie cu 

echipamente și infrastructură specifică 

- Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

cu echipamente necesare pentru intervenţii 

- Organizarea de campanii de informare cu privire la 

siguranţa cetăţeanului, cunoașterea regulilor și 

măsurilor de apărare împotriva dezastrelor 

- Implementarea unor proiecte de prevenire a 

infracţionalităţii 

- Reactualizarea planurilor de ordine, pază și siguranţă 

publică 

Rezultate estimate - Asigurarea supravegherii video a locurilor publice cu 

infracţionalitate ridicată 

- Reducerea ratei infracţionalităţii cu minim 5% 

- Creşterea gradului de informare a populaţiei privind 

siguranţa publică 

- Compartimentul de servicii publice mai bine dotat 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Poliţia Locală 

- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D4.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor 

 

Prioritatea P4 - Protecția mediului 

Obiective - Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane asupra 

mediului 

- Cresterea gradului de curatenie a comunei și reducerea poluarii 

prin dezvoltarea unui sistem eficient de management al 

deșeurilor 

- Cresterea nivelului de cunostinte a populatiei cu privire la 

depozitarea neorganizata a deseurilor solide post-utilizare și 

arderea poluanta a unor materiale post – utilizare (cauciuc, 

mase plastice, textile sintetice); 

- Protejarea și îmbunătăţirea factorilor de mediu 

Proiecte - Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor  

- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă 

a deşeurilor 

- Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 

- Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi 

- Desfășurarea de campanii de informare a populaţiei cu privire la 

importanţa şi procedurile de colectare selectivă a deşeurilor 

- Promovarea utilizării resurselor de energie alternativă, a 

practicilor de agricultură ecologică 

- Restructurarea activităţilor gospodărești pentru eliminarea 

surselor de poluare a aerului, apei și solului 

- Stoparea poluării și depoluarea cursurilor de apă 

- Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente 

electrice și electronice 

- Amenajarea de platforme betonate pentru colectarea 

gunoiului, gunoi de grajdi și pentru materiale de construcţii 

- Dotarea cu utilaje moderne pentru curăţenia și îngrijirea 

comunei 

- Achiziţionarea unor sisteme inteligente video pentru 

gestionarea etapei de colectare selectivă a deșeurilor 

Rezultate estimate - Reducerea poluării 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei 

- Creşterea cu 20% a gradului de acoperire a serviciilor de 

salubrizare 

- Minim 1 campanie de educaţie şi conștientizare a populaţiei 

- Creşterea cu minim 10% a numărului de pubele de gunoi din 

spaţiile publice 
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Perioada de 

implementare 

2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Operatorul de salubrizare 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ 

- Garda de mediu 

- Ministerul Mediului 

Posibile surse de 

finanțare 

- Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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D4.2. Intervenții pentru îmbunătățirea factorilor de mediu  

  

Prioritatea P4 - Protecția mediului 

Obiective - Îmbunătăţirea calităţii mediului 

- Creşterea gradului de conștientizare al populaţiei vis-à-

vis de problemele de mediu 

- Promovarea unei politici de incurajare a activitatilor de 

exploatare a resurselor regenerabile; 

- Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect 

privind identificarea durităţii apei ( prezintă nitriţi şi 

nitraţi în cantităţi considerabile), solului; 

- Stoparea poluarii și depoluarea cursurilor de apa, 

inclusiv repopularea piscicola a acestora; 

- Identificarea și aplicarea solutiilor de stopare a poluarii 

și de restaurare ecologica 

Proiecte - Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului 

natural 

- Realizarea de acţiuni de împădurire 

- Reconversia funcţională a spaţiilor rurale degradate, a 

terenurilor abandonate/neutilizate, prin investiţii care 

promovează infrastructura verde în zonele rurale, 

modernizarea și extinderea spaţiilor verzi 

Rezultate estimate - Organizarea a minim 2 acţiuni de ecologizare 

Perioada de implementare 2021-2027 

Responsabili - Consiliul Local Pipirig 

- Unităţile educaţionale 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ 

- Societatea civilă 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor 

- Direcţia Silvică a Judeţului Neamţ 

Posibile surse de finanțare - Fonduri europene  

- Fonduri guvernamentale 

- Buget local 

- Împrumuturi contractate 
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 Logica de intervenție a Strategiei de dezvoltare locală 

Obiective strategice Priorităţi Direcţii de acţiune Obiective specifice 

OS1 Dezvoltarea 

infrastructurii fizice 

prin modernizarea 

rețelei de drumuri, 

dezvoltarea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

P1 -Dezvoltarea 

infrastructurii 

D1.1. Înfiinţare reţea 

de distribuţie gaze 

naturale 

- Înfiinţarea unei reţele de distribuţie gaze naturale în 

comuna Pipirig, judeţul Neamţ  

- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la 

reţeaua de alimentare cu gaze naturale 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea nivelului de 

confort al  localnicilor 

D1.2.  Modernizarea şi 

extinderea reţelei de 

alimentare cu apă și 

modernizarea și 

extinderea sistemului de 

canalizare 

- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la 

reţelele de apă și de canalizare în satele din Pipirig 

- Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la 

sistemul de alimentare cu apă și la sistemul de 

canalizare 

  

D1.3. Dezvoltarea reţelei 

de drumuri și trotuare 

- Îmbunătăţirea drumurilor, aleilor și trotuarelor 

comunei Pipirig  

- Creşterea procentului de drumuri asfaltate 

- Creșterea numărului de km de trotuare 

D1.4. Modernizarea și 

extinderea iluminatului 

stradal 

- Creșterea eficienţei energetice în domeniul 

iluminatului public  

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate 

- Creşterea siguranţei populaţiei 

D1.5.Îmbunătăţirea 

reţelei de energie 

electrică și termică 

-    Reabilitare termică și creșterea eficienţei energetice a 

clădirilor publice din comună 

-    Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate 
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-    Îmbunătăţirea infrastructurii TV și de internet 

  

D1.6. Îmbunătăţirea 

serviciilor de transport în 

comun 

- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

OS2 Stimularea 

dezvoltării economice 

în zonă și creșterea 

nivelului de trai al 

populației, prin 

diversificarea 

activităților 

economice 

P2 - Dezvoltarea 

economică 

D2.1.Dezvoltarea 

mediului de afaceri 

- Creşterea numărului de societăţi comerciale din 

comună  

- Diversificarea activităţilor economice de la nivel local 

- Creşterea numărului de locuri de muncă 

- Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri și 

autorităţile publice locale 

D2.2 Forţa de muncă   

- Creșterea gradului de ocupare a forţei de muncă și 

integrare pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate  

- Facilitarea accesului la formare profesională în vederea 

calificării sau recalificării profesionale 

- Crearea de noi locuri de muncă, în diverse domenii de 

activitate 

D2.3.  Dezvoltarea 

sectorului agricol 

- Înfiinţarea și modernizarea de piete agroalimentare și 

târguri de animale 

- Dezvoltarea gradului de creștere a animalelor  

- Dotarea cu echipamente agricole  

- Valorificarea superioară a potenţialului agricol existent 

- Diversificarea activitatilor agricole generatoare de 

venit; 
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- Promovarea unor politici agricole care sa dezvolte 

practici de agricultura durabila, sa conducă la 

performanta și la valorificarea biomasei (nealimentar); 

- Promovarea unei politici de asociere a 

întreprinzătorilor locali și atrași pentru dezvoltarea 

unor activităţi economice în domeniul agriculturii; 

 Promovarea practicilor de agricultura ecologica; 

- Încurajarea cooperării intre producători – tip 

cooperativ 

D2.4. Dezvoltarea 

turismului 

- Îmbunătăţirea oferte turistice a comunei Pipirig 

- Valorificarea zonelor și obiectivelor turistice locale 

- Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – căi 

de acces și alte utilităţi 

-  Încurajarea activităţilor de interes touristic 

- Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru 

valorificarea zonelor cu potential turistic/agroturistic 

OS3 Dezvoltarea și 

modernizarea 

serviciilor publice prin 

modernizarea 

infrastructurii de 

învățământ, cultură, 

sănătate și servicii 

sociale 

P3 -  Dezvoltarea 

serviciilor publice 

 

D3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și 

serviciilor educaţionale 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a activităţilor 

educaţionale 

- Creşterea performanţelor școlare 

- Perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor 

didactice din unităţile de învăţământ 

- Facilitarea accesului la educaţie, evitarea discriminării 

privind copiii din rândul populaţiei de etnie romă 

- Dezvoltarea infrastructurii serviciilor educaţionale 
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D3.2.  Administraţie 

publică locală 

- Modernizare și Dotare sediu primărie 

- Consolidarea capacitaţii instituţionale a Primariei și 

îmbunătăţirea actului de administrare a comunitatii în 

vederea furnizării unor servicii mai bune către 

populaţie 

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

comunitatii; 

- Cresterea nivelului de accesare a fondurilor externe 

nerambursabile oportune pentru dezvoltarea 

comunitatii; 

- Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice; 

- Crearea unui sistem de monitorizare și evaluarea a 

calităţii serviciilor publice oferite locuitorilor comunei; 

- Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea 

unui sistem de management al calităţii în serviciile 

publice. 

- Constituirea de parteneriate public – private pentru 

exploatarea unor investiţii ale comunitatii și pentru 

valorificarea unor resurse locale din patrimoniul 

public: identificarea actorilor locali care pot fi implicaţi; 

- Încurajarea formelor de asociere a societăţii civile 

pentru participarea la viaţa publica a comunitatii – 

identificarea nucleelor existente și potenţiale și 

sprijinirea acestora; 
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- Sprijinirea ONG-urilor care desfășoară activităţi în 

folosul locuitorilor comunei; 

- Elaborarea de proiecte investitionale comune cu 

sectorul economic privat, în diverse domenii (social, 

cultural, turism, mediu, etc.) 

D3.3.   Creșterea 

calităţii resurselor 

umane 

- Identificarea necesităţilor și oportunităţilor de 

instruire a personalului din administraţia publică; 

- Programe de perfecţionare pentru accesarea 

fondurilor europene și pentru pregătirea cetăţenilor 

comunei, potenţiali solicitanţi de fonduri pentru 

dezvoltare comunitara; 

- Derularea unor programe de perfecţionare 

profesionala continua a personalului din administraţia 

publica în corelaţie cu exigentele impuse de creşterea 

autonomiei în administraţia publica locala și cu 

exigentele pentru executarea sarcinilor de serviciu; 

- Programe de perfecţionare pentru accesarea 

fondurilor europene și pentru pregătirea cetăţenilor 

comunei, potenţiali solicitanţi de fonduri pentru 

dezvoltare comunitara; 

- Cresterea responsabilităţii și a independentei 

profesionale a funcţionarilor publici 

D3.4.  Consolidarea 

managementului 

finanţelor publice 

- Elaborarea unei strategii pentru obţinerea de fonduri 

extrabugetare care sa susţină proiecte/programe de 

interes local; 
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- Aplicarea de masuri concrete și fezabile pentru 

obţinerea veniturilor proprii, crearea și menţinerea 

echilibrului bugetar; 

- Aplicarea unui management financiar riguros care sa 

permită un control strict și eficient asupra executării 

bugetului; 

- Planificarea eficienta a cheltuielilor și veniturilor; 

- Aplicarea de masuri concrete de control asupra 

cheltuielilor publice; 

D3.5.  Crearea locurilor 

de agrement 

- Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului 

liber 

- Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea 

sportului și pentru desfășurarea activităţilor de 

agrement și recreere 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii specifice 

pentru educaţie sportiva cu baze materiale 

corespunzătoare 

D3.6.  Dezvoltarea 

infrastructurii și 

activităţilor culturale 

- Modernizarea infrastructurii de cultura, întreţinerea și 

conservarea obiectivelor culturale de pe raza comunei 

- Organizarea de activităţi culturale în comună 

- Diversificarea activităţilor culturale la nivelul comunei 

- Creșterea interesului comunităţii pentru păstrarea 

identităţii și moștenirii culturale a comunei  
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- Revitalizarea practicilor tradiţionale/artei populare, 

valorificarea acestora și asigurarea transmiterii către 

generaţiile viitoare 

D3.7.  Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii și 

serviciilor de sănătate 

- Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate și a 

condiţiilor de desfășurare a activităţilor medicale 

- Educarea locuitorilor comunei privind starea de 

sănătate, cu scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a 

acestora 

- Înfiinţare și dotare substaţie de ambulanta 

 

D3.8.  Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii și 

serviciilor sociale 

- Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale prin 

construire centru administrativ multifuncţional 

- Creşterea gradului de integrare /reintegrare 

profesională a persoanelor defavorizate; 

- Îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor 

sociale 

- Înfiinţare și dotare locuinţe sociale 

- Încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării 

sociale și creșterii calităţii vieţii persoanelor fără 

adăpost 

- Creşterea gradului de implicare al beneficiarilor de 

ajutor social și/sau ajutor de urgenţă în procesul de 

reintegrare şi reconversie profesională. 

- Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistenta 

sociala prin crearea de centre pentru bătrâni, persoane 

defavorizate, persoane cu nivel scăzut de trai 
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D3.9 Îmbunătăţirea 

serviciilor de siguranţă şi 

ordine publică 

- Creşterea siguranţei populaţiei din comună 

- Îmbunătăţirea climatului de ordine și siguranţă publică 

prin montare camere supraveghere în zonele cu 

infracţionalitate ridicată 

OS4 Îmbunătățirea 

managementului 

deșeurilor și 

protejarea solului, 

apei și cadrului natural 

P4 - Protecţia 

mediului 

D4.1. Dezvoltarea 

serviciilor de colectare şi 

transport al deşeurilor 

- Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane 

asupra mediului 

- Cresterea gradului de curǎţenie a comunei și reducerea 

poluarii prin dezvoltarea unui sistem eficient de 

management al deșeurilor 

- Cresterea nivelului de cunoștinţe a populaţiei cu privire 

la depozitarea neorganizata a deseurilor solide post-

utilizare și arderea poluanta a unor materiale post – 

utilizare (cauciuc, mase plastice, textile sintetice); 

- Protejarea și îmbunătăţirea factorilor de mediu 

 

 

D4.2. Intervenţii pentru 

îmbunătăţirea factorilor 

de mediu 

- Îmbunătăţirea calităţii mediului 

- Creşterea gradului de conștientizare al populaţiei vis-à-

vis de problemele de mediu 

- Promovarea unei politici de încurajare a activitatilor de 

exploatare a resurselor regenerabile; 

- Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect 

privind identificarea durităţii apei ( prezintă nitriţi şi 

nitraţi în cantităţi considerabile), solului; 

- Stoparea poluarii și depoluarea cursurilor de apa, 

inclusiv repopularea piscicola a acestora; 
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- Identificarea și aplicarea soluţiilor de stopare a poluarii 

și de restaurare ecologica 
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3.3. Portofoliu de proiecte 

Proiectele care necesită a fi demarate și 

implementate la nivelul comunei Pipirig, 

în perioada 2021-2027, în vederea 

dezvoltării echilibrate a comunităţii, au 

fost selectate în urma procesului de 

consultare publică.  

Selectarea acestor proiecte s-a realizat în 

funcţie de următoarele criterii: 

contribuţia la dezvoltarea economică a 

comunei, contribuţia la creşterea nivelului 

de trai, contribuţia la menţinerea și 

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și 

intensitatea problemei. 

Astfel, portofoliul de proiecte prioritare 

ale comunei Pipirig este format din 

următoarele investiţii: 

1. ”Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 

naturale în comuna Pipirig, judeţul 

Neamţ” 

2. Modernizarea şi extinderea reţelei 

de alimentare cu apă și 

modernizarea și extinderea 

sistemului de canalizare 

3. ”Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Pipirig, judeţul 

Neamţ” 

4. Modernizarea și reabilitarea unor 

drumuri și poduri de interes local 

pentru eliminarea efectelor 

inundaţiilor din comuna Pipirig, 

judeţul Neamţ 

5. Creșterea eficienţei energetice a 

sistemului de iluminat public în 

comuna Pipirig, judeţul Neamţ 

6. Montare a două posturi de 

transformare și extindere a reţelei 

electrice 

7. Construirea unui parc de energie 

solară fotovoltaică în comuna Pipirig 

8. Construirea unui parc de eoliene în 

comuna Pipirig 

9. Reabilitarea termică și creșterea 

eficienţei energetice a clădirilor 

publice din comună  

10. Modernizarea și extinderea 

sistemului de transport public în 

comun 

11. Dezvoltarea programelor de 

promovare a activităţii 

antreprenoriale 

12. Organizarea de târguri de joburi 

13. Captarea unor acumulări de apă în 

vederea irigării suprafeţelor agricole 

14. Reabilitarea pieţei agroalimentare 

din comuna Pipirig prin dotarea cu 

mijloace moderne care să faciliteze 

vânzarea produselor agricole 

15. Centru de colectare și prelucrare 

materii prime rezultate din sectorul 

agricol 

16. Sprijinirea înfiinţării de facilitaţi de 

cazare (pensiuni şi pensiuni 

agroturistice) capabile să asigure un 

minim de spaţii de cazare în zona, 

facilitaţi necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism 

17. Valorificarea zonelor turistice 

18. Promovarea mostenirii culturale 

19. Reabilitare şi extindere Şcoala 

Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, 

judeţul Neamţ – în vederea obţinerii 

autorizaţiei sanitare de funcţionare 

20. Imbunatatirea serviciilor 

educationale furnizate în gradinitele 

din Comuna Pipirig, jud. Neamt 

21. Modernizarea infrastructurii 

educaţionale a Liceului Tehnologic 
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”Ion Creangă”, comuna Pipirig, 

judeţul Neamţ  

22. „Imbunatatirea infrastructurii TIC 

pentru dezvoltarea invatamantului 

electronic (e-learning) la Liceul 

Tehnologic „Ion Creanga” din  

comuna Pipirig, judetul Neamt” 

23. Achiziţie de tablete școlare și alte 

echipamente necesare desfășurării 

activităţii didactice on-line în 

comuna Pipirig, judeţul Neamţ 

24. Modernizare și dotare sediu primărie 

25. Construire bază de agrement 

26. Construire și dotare centru de 

zi/afterschool pentru copii 

27. Construire tabără pentru copii 

28. Amenajarea de spaţii de joacă, 

parcuri, spaţii verzi pentru copiii din 

satele componente ale comunei 

Pipirig  

29. Înfiinţarea unui centru de activităţi 

recreative (copii și adulţi) 

30. Înfiinţarea unui centru de creaţie 

costume populare 

31. ”Mobilitate fără bariere” - 

Construire centru de zi Pipirig și 

locuinţe protejate 

32. Construire și dotare Centru de 

îngrijire a persoanelor vârstnice 

33. Proiect privind reducerea migraţiei 

tinerilor 

34. Proiect privind reducerea 

absenteismului și abandonului școlar 

35. Refacerea infrastructurii afectată de 

calamităţile naturale în comuna 

Pipirig, judeţul Neamţ 

36. Reabilitare, modernizare, extindere 

și dotare dispensar Achizita de 

sisteme de supraveghere pentru 

puncte cheie din comuna 

37. Achizita de sisteme de supraveghere 

pentru puncte cheie din comuna 

38. Modernizarea serviciului de utilitate 

publica privind curatenia și ingrijirea 

spatiilor comunale 

39. Organizarea sistemului de colectare 

selectivă, a spatiului de depozitare 

temporară și transportul deșeurilor 

40. Construire sală de sport 

41. Construire bloc ANL 

42. Construire poduri în comuna Pipirig  

43. Construire creșă  

44. Refacere monument “Brânzăria lui 

David Creangă” 
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1. ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Pipirig, județul Neamț” 
 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv înfiinţarea unei reţele de distribuţie gaze 

naturale în comuna Pipirig, judeţul Neamţ 

Justificarea 

proiectului 

La nivel local nu există reţea de distribuţie gaze naturale astfel încât 

prin realizarea proiectului se oferă locuitorilor o alternativă la 

actualele soluţii de încălzire. Realizarea reţelei de distribuţie gaze 

naturale în cele două localităţi prezintă avantaje economice și din 

punct de vedere al protecţiei mediului: îmbunătăţirea calităţii vieţii 

prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor; reducerea gradului de 

poluare a mediului prin înfiinţarea unei reţele inteligente de gaz; 

reducerea cheltuielilor pentru încălzire și preparare hrană.   

Grupuri ţintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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2. Modernizarea şi extinderea rețelei de alimentare cu apă și modernizarea și 

extinderea sistemului de canalizare 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv modernizarea şi extinderea reţelei de 

alimentare cu apă și modernizarea și extinderea sistemului de 

canalizare 

Justificarea 

proiectului 

La nivel local reţeaua de canalizare și staţia de epurare necesită 

modernizări; în prezent starea precară a acestora contribuie la 

fenomenul de poluare a apelor de suprafaţă și subterane deoarece 

există infiltrări necontrolate. Apele reziduale sunt o sursă de poluare, 

atât pentru sol, cât și pentru subsol, pânza freatică și apa de suprafaţă. 

Prin realizarea proiectului se va asigura creșterea nivelului de trai și 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale tuturor locuitorilor. 

Grupuri ţintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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3. ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Pipirig, județul Neamț” 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind modernizarea 

drumurilor de interes local în comuna Pipirig. 

Justificarea 

proiectului 

Reabilitarea drumurilor de interes local din comuna Pipirig este de o 

importanţă mare atât pentru locuitorii comunei cât și pentru mediul 

de afaceri din comună. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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4. Modernizarea și reabilitarea unor drumuri și poduri de interes local pentru 

eliminarea efectelor inundațiilor din comuna Pipirig, județul Neamț 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind modernizarea 

drumurilor de interes local în comuna Pipirig pentru eliminarea 

efectelor produse de inundaţii 

Justificarea 

proiectului 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor și podurilor care au fost 

afectate de inundaţii reprezintă o investiţie importantă pentru 

refacerea căilor de circulaţie devastate.   

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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5.  Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Pipirig, 

județul Neamț  
Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii de modernizare; 

modernizarea instalaţiei de iluminat public (lămpi solare), creşterea 

eficientei energetice prin utilizarea tehnologiilor de tip LED. 

Justificarea 

proiectului 

Creşterea costurilor producătorilor de energie, determinată de efortul 

tot mai mare pentru extragerea surselor impune atât utilizarea 

raţională a energiei, cât şi necesitatea limitării efectelor conexe asupra 

mediului înconjurător. Utilizarea lămpilor solare ȋn iluminatul public a 

început să devină din ce ȋn ce mai răspândită datorită eficienţei 

energetice și a durabilităţii sistemului ȋn timp. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Mediul de afaceri din comună 

Potenţialii investitori 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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6. Montare a două posturi de transformare și extindere a rețelei electrice 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind montarea a 

două posturi de transformare și extindere a reţelei electrice. 

Justificarea 

proiectului 

Prin implementarea acestui proiect se dorește creșterea 

randamentului energetic și extinderea reţelei electrice în comuna 

Pipirig. 

Grupuri ţintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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7. Construirea unui parc de energie solară fotovoltaică în comuna Pipirig 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind construirea 

unui parc de energie solară fotovoltaică în comuna Pipirig. 

Justificarea 

proiectului 

Realizarea proiectului vine ca o necesitate la dezvoltarea economică a 

comunei. Scăderea preţului la energie electrică, atragerea de 

investitori și crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii comunei 

sunt doar câteva dintre rezultatele așteptate ale acestui proiect. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Mediul de afaceri din comună 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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8. Construirea unui parc de eoliene în comuna Pipirig 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind construirea 

unui parc de eoliene în comuna Pipirig. 

Justificarea 

proiectului 

Energia eoliană devine una dintre cele mai importante surse de 

energie regenerabilă folosite pe scară largă. Realizarea unui parc de 

eoliene ar fi o sursă în plus de generare de electricitate și ar duce, de 

asemenea, și la atragerea investitorilor în comună.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Mediul de afaceri din comună 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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9. Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din 

comună 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea eficienţei energetice a 

clădirilor publice din comuna Pipirig  

Justificarea 

proiectului 

Reducerea costurilor, consumului și creșterea performanţei 

energetice în clădirile și obiectivele de utilizare a energiei, 

eficientizarea mobilităţii rurale și a serviciilor publice se numără 

printre principalele obiective și priorităţi ale administraţiei publice ale 

U.A.T. Pipirig. De asemenea, proiectul vizează asigurarea unui confort 

termic adaptat, a calităţii aerului interior și a unui iluminat interior 

respectând normele lumino-tehnice în vigoare. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Mediul de afaceri din comună 

Potenţialii investitori 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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10. Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comun 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea infrastructurii de transport a 

comunei Pipirig prin investiţii care conduc la dezvoltarea unui sistem 

de transport public în comun de înaltă calitate.  

Justificarea 

proiectului 

Modernizarea staţiilor pentru transportul public în comun din comuna 

Pipirig în vederea creşterii mobilităţii rurale a populaţiei și a dezvoltării 

de ansamblu a comunei. Prin proiect se propune achiziţia de 

microbuze, realizarea de copertine (zone de așteptare) și dotarea 

acestora cu bănci și coşuri de gunoi, amplasarea de panouri de afișaj, 

asigurarea iluminatului în staţiile modernizate; Construirea unor 

standuri securizate pentru biciclete, amenajări de parcare. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Mediul de afaceri din comună 

Potenţialii investitori 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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11. Dezvoltarea programelor de promovare a activității antreprenoriale 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii pentru construirea unui centru capabil să ofere 

informaţii în vederea facilitării iniţierii unei afaceri. 

Justificarea 

proiectului 

Dezvoltarea și sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale este de o 

importanţă esenţială, în vederea asigurării bunăstării comunităţii 

locale. În comuna Pipirig nu există în prezent nici o instituţie 

responsabilă cu oferirea de consiliere antreprenorială. De aceea, 

construirea unui centru capabil să ofere informaţii în vederea facilitării 

iniţierii unei afaceri este importantă pentru creşterea numărului 

întreprinderilor, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru 

creșterea contribuţiilor la bugetul de stat, bugetele locale. impozite și 

alte contribuţii plătite. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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12.  Organizarea de târguri de joburi 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investitii privind organizarea de târguri de joburi. 

Justificarea 

proiectului 

Targul de joburi este un eveniment de recrutare adresat persoanelor 

care doresc sa isi gaseasca un loc de munca sau sa isi schimbe locul de 

munca. In cadrul unui targ de joburi mai multe companii din diferite 

domenii de activitate ofera tinerilor posibilitatea de a aplica la 

oportunitati de cariera, de a pune intrebari si de a afla cat mai multe 

detalii despre fiecare companie in parte. Targul de joburi este, in 

momentul de fata, una dintre cele mai bune metode pentru a obtine 

un job datorita numarului mare de joburi si angajati prezenti, dar si din 

pricina posibilitatii de a discuta fata in fata cu angajatorul. Organizarea 

unor astfel de targuri va fi benefica pentru prevenirea si combaterea 

somajului.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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13.  Captarea unor acumulări de apă în vederea irigării suprafețelor agricole 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind captarea unor 

acumulări de apă în vederea irigării suprafeţelor agricole 

Justificarea 

proiectului 

Populaţia din comuna Pipirig dorește dezvoltarea sectorului agricol. 

Realizarea acestui proiect vizează creșterea eficienţei utilizării apei, 

contribuind de asemenea la conservarea resurselor de apă printr-un 

management durabil adaptat la schimbările climatice. În lipsa unei 

infrastructuri dezvoltate de irigaţii producţiile agricole rămân direct 

dependente de condiţiile meteo. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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14.  Reabilitarea pieței agroalimentare din comuna Pipirig prin dotarea cu mijloace 

moderne care să faciliteze vânzarea produselor agricole 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii privind încurajarea desfăşurării de activităţi de 

comerţ. 

Justificarea 

proiectului 

Locuitorii comunei Pipirig și-au exprimat  nevoia de a avea în comună 

o piaţă agroalimentară și un târg de animale. Implementarea 

proiectului va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a 

activităţilor de comerţ la nivel local, dar şi la creşterea veniturilor 

bugetului local cât și a comercianţilor locali. Competitivitatea 

producătorilor va fi îmbunătăţită printr-o mai bună integrare a 

produselor acestora în cadrul lanţului agroalimentar prin creșterea 

valorii adăugate produselor agricole și promovarea pe piaţa locală. 

Posibilitatea comercializării produselor alimentare obţinute la nivel 

local prin pieţe locale și lanţuri scurte va deveni o componentă 

importantă a sectorului agroalimentar românesc și vânzarea directă a 

produselor proaspete va reprezenta o sursă importantă de venit 

pentru o mare parte dintre micii fermieri.   

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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15. Centru de colectare și prelucrare materii prime rezultate din sectorul agricol 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii privind construirea unui centru de colectare și 

prelucrare materii prime rezultate din sectorul agricol 

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează realizarea unui centru de colectare și prelucrare 

materii prime rezultate din sectorul agricol prin colectarea deseurilor 

si dirijarea acestora către instalaţii de biogaz de la care namolul de 

fermentare poate fi folosit ca atare sau prelucrat la fertilizarea 

suprafeţelor agricole.  

Grupuri ţintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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16. Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni agroturistice) 

capabile să asigure un minim de spații de cazare în zona, facilitați necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism 

Descrierea 

proiectului 

 

Realizarea de investiţii privind dezvoltarea turismului. 

Justificarea 

proiectului 

Turismul este slab reprezentat la nivelul comunei Pipirig, neexistând 

în prezent pensiuni suficiente. De aceea, construirea unor facilităţi de 

cazare în vederea dezvoltării activităţii de turism, ar avantaja mult 

comuna. Atragerea unui număr cât mai mare de turişti români, cât și 

străini, prin dezvoltarea serviciilor oferite în zonă, crearea și 

menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism; creșterea 

valorii adăugate în activităţi de turism; crearea, îmbunătăţirea și 

diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice și creșterea 

numărului de turiști și a duratei vizitelor reprezintă obiectivele acestui 

proiect. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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17.  Valorificarea zonelor turistice  

Descrierea 
proiectului 

Stabilirea obiectivelor şi strategiilor de marketing şi realizarea unui 
program de atractie turistica, dezvoltarea resurselor umane pentru 
turism 

Justificarea 
proiectului 

Pe lângă acţiunile ce sprijină dezvoltarea activităţilor agricole, sunt 
încurajate măsuri care susţin direct activităţile non-agricole, în scopul 
sprijinirii dezvoltării rurale. Printre obiectivele strategice ce vizează 
dezvoltarea rurală, respectiv turismul rural, putem menţiona nevoia 
de eficientizare a economiei rurale în contextul protejării mediului și a 
patrimoniului cultural. Calitatea vieţii rezindenţilor poate fi 
îmbunătăţită prin investiţii în sensul dezvoltării sustenabile a 
turismului. Această prioritate strategică promovează și încurajează 
creșterea gradului de conștientizare a potenţialului turistic local. În 
acest context, în comuna Pipirig acest proiect este esential si vizează 
o serie de măsuri precum promovarea și exploatarea economică a 
potenţialului turistic local, restaurarea, conservarea patrimoniului și 
exploatarea acestuia prin turism, valorificarea zonelor turistice. 
Regenerarea turismului din comuna Pipirig este considerată a fi un 
instrument important pentru dezvoltare, fapt atestat inclusiv prin 
viziunea și obiectivele strategice formulate-dezvoltarea turismului 
prin promovarea potenţialului local și utilizarea eficientă a resurselor, 
ca activitate economică predominantă. Dezvoltarea turismului va 
gravita în jurul unei viziuni care să combine sportul-recreerea-natura-
cultura. Proiectul vizează promovarea obiectivelor și atracţiilor 
turistice în cadrul unor circuite turistice integrate, promovarea 
specificului local, exploatarea și valorificarea sustenabilă a resurselor 
turistice, stimularea dezvoltării structurilor de primire turistică, 
dezvoltarea unui sistem de gestionare a fenomenului turistic, 
promovarea zonei ca destinaţie turistică, promovarea specificului 
local, crearea, marcarea unor trasee turistice, promovarea tradiţiilor, 
obiceiurilor locale, încurajarea investiţiilor locale.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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18.  Promovarea moștenirii culturale  

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind promovarea moștenirii culturale 

Justificarea 
proiectului 

În contextul unei societăţi globale, bazate pe informaţie, pericolul 
pierderii identităţii culturale este unul real. Astfel apare necesitatea 
protejării patrimoniului cultural, astfel încât moştenirea culturală să 
poată fi transmisă generaţiilor viitoare. Proiectul vizează restaurarea, 
conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice; digitizarea 
bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor 
și crearea de baze de date; crearea și dezvoltarea de muzee și spaţii 
culturale; crearea sau îmbunătăţirea documentelor strategice, de 
planificare și management integrat pentru patrimoniul cultural; 
protejarea sau revitalizarea patrimoniu lui natural cu valoare istorică 
și culturală din comună; facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al 
minorităţilor culturale și etnice pentru publicul larg. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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19.  Reabilitare și extindere Şcoala Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, județul Neamț  

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind reabilitarea și extinderea Școlii Pluton 
din comuna Pipirig 

Justificarea 
proiectului 

Obiectivul proiectului este reprezentat de realizarea condiţiilor pentru 
o educaţie de calitate în comuna Pipirig și creșterea gradului de 
participare la nivelul învăţământului obligatoriu a copiilor din mediul 
rural precum si scăderea ratei de abandon școlar. Nivelul de educaţie 
este factor-cheie al dezvoltării naţionale, deoarece determină în mare 
măsură activitatea economică și productivitatea, precum și 
mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru 
existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieţii. Proiectul 
vizează realizarea unei infrastructuri școlare corespunzătoare prin 
reabilitarea și extinderea Școlii Pluton din sat Pluton, comuna Pipirig, 
judeţul Neamţ. 

Grupuri țintă Elevii din comuna Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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20.   Imbunatatirea serviciilor educationale furnizate în gradinitele din Comuna Pipirig, 
jud. Neamt  

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind imbunatatirea serviciilor educaţionale 
furnizate în gradinitele din comuna Pipirig. 

Justificarea 
proiectului 

Imbunatatirea serviciilor educationale furnizate în gradinita ar duce la 
o calitate a invatamantului prescolar mai buna și la un grad mai mic de 
absenteism și de abandon scolar. Proiectul  își propune să contribuie, 
prin intermediul educaţiei formale și non-formale, la atragerea copiilor 
în grădiniţe și menţinerea copiilor în educaţie, pe de o parte, precum 
și la ameliorarea rezultatelor acestora. Acest proiect are drept scop 
facilitarea accesului la educaţie și creșterea nivelului de educaţie 
iniţială a preșcolarilor, prin abordarea de tipul ,,pe tot parcursul anului 
școlar”, dezvoltarea și implementarea de instrumente/soluţii pentru 
prevenirea/reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, 
promovarea /dezvoltarea de programe educaţionale inovative pentru 
creșterea motivaţiei de învăţare la copii. Proiectul promovează 
abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităţilor inovative, 
vizând întărirea abilităţilor de bază (vorbit/citit/socotit), dezvoltarea 
culturii personale, a respectului de sine, prin metode 
alternative/creative de învăţare. Ca efect pozitiv pe termen lung: 
asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaţionale 
alternative/inovative, care permit accesul preșcolarilor la noi 
oportunităţi și participarea egală la educaţie.  

Prin depășirea dezinteresului faţă de metodele tradiţionale de 
educaţie, proiectul va spori abilităţile personale cât și cele de limbă 
străină ale tuturor copiilor de vârstă preșcolară, inclusiv a celor 
provenind din familii cu posibilităţi materiale reduse. 

Grupuri țintă Preșcolarii comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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21.   Modernizarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic ”Ion Creangă”, 
comuna Pipirig, județul Neamț 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind modernizarea infrastructurii 
educaţionale a Liceului Tehnologic ”Ion Creangă” din comuna Pipirig 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul vizează creșterea gradului de participare la învăţământul 
profesional și tehnic și învăţare pe tot parcursul vieţii la Liceul 
Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig, judeţul Neamţ. Proiectul 
vizează modernizarea liceului tehnologic, dotarea laboratoarelor și 
atelierelor specifice, instalarea unui sistem de supraveghere video.  

Grupuri țintă Elevii din comuna Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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22. Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea invatamantului electronic (e-
learning) la Liceul Tehnologic „Ion Creanga” din  comuna Pipirig, judetul Neamt” 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind îmbunătăţirea infrastructurii TIC la 
liceul din comună 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul vine în sprijinul dezvoltării și susţinerii învăţământului 
electronic și în dezvoltarea canalelor altenative de învăţare. Educaţia 
TIC are un caracter specific inter şi transdisciplinar, dar în acelaşi timp 
are şi caracter dual: ştiinţific sau tehnologic, teoretic şi practic, de 
asemenea urmăreşte formare abilităţilor practice şi a gândirii 
sistematice esenţiale pentru dezvoltarea şi stimularea creativităţii şi 
iniţiativei elevului, gândirii centrate tehnic.   Proiectul presupune 
dotarea Liceului tehnologic cu echipamente performante pentru 
dezvoltarea învăţământului electronic. 

Grupuri țintă Elevii din comuna Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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23. Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității 
didactice on-line în comuna Pipirig, județul Neamț 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind achiziţionarea de tablete școlare  
necesare desfășurării activităţii didactice on-line în comuna Pipirig, 
judeţul Neamţ 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul vizeaza crearea premiselor tehnice de functionare a 
procesului de invatamant în situatia în care o parte din elevi sau toti 
trebuie sa urmareasca desfasurarea orelor de acasa. 

Grupuri țintă Elevii din comuna Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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24.   Modernizare și dotare sediu primărie 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 

populaţia comunei Pipirig, asigurarea accesului la serviciile de bază și 

protejarea moștenirii culturale și naturale din spaţiul rural în vederea 

realizării unei dezvoltări durabile prin modernizarea și dotarea unui 

sediu de primărie.  

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează creșterea numărului de locuitori din zonele rurale 

care beneficiază de servicii îmbunătăţite.  

Grupuri ţintă Populatia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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25. Construire bază de agrement 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii privind construirea unei baze de agrement. 

Justificarea 

proiectului 

La nivelul comunei se resimte o nevoie de diversificare a posibilităţilor 

de petrecere a timpului liber, de dezvoltare a cadrului necesar pentru 

practicarea sportului și pentru desfășurarea activităţilor de agrement 

și recreere. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

pentru populaţia rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din 

mediul rural prin reducerea decalajului rural-urban, încurajarea 

dezvoltării locale in zonele rurale, reînnoirea satelor, creșterea 

suprafeţelor verzi din comună.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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26. Construire și dotare centru de zi/afterschool pentru copii 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind construirea și 

dotarea unui centru de zi/afterschool pentru copiii comunei Pipirig. 

Justificarea 

proiectului 

Înfiinţarea și dotarea unui centru de zi/ afterschool ar duce la o 

dezvoltare a serviciilor educaţionale furnizate. Prin construirea unui  

centru afterschool se vor oferi servicii de supraveghere si sprijin la 

realizarea temelor de casa, precum si activităţi recreative, cu  

supraveghere, în aer liber sau în sala de clasa ( în caz de vreme 

nefavorabilă). În cadrul centrului se vor furniza servicii educaţionale 

specializate care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară; 

se va asigura unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; se va 

urmări prevenirea abandonului şi esecului şcolar; integrarea in 

programul școlar prin creșterea adaptabilităţii la acest tip de mediu; 

creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative 

mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor; oferirea unui suport 

pentru beneficiari și familiile lor prin asistenţă de specialitate în 

abordarea dificultăţilor de ordin psihologic; optimizarea 

psihocomportamentală a elevilor, prin folosirea activităţilor de grup și 

a unor  metode inspirate din tehnicile art-terapeutice; Stimularea si - 

implicit - creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinţei 

propriei  identităţi, a comunicării interpersonale și a relaţionării.  

Grupuri ţintă Copiii preșcolari și școlari ai comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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27. Construire tabără pentru copii 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii pentru înfiinţarea unei tabere pentru copii.  

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber 

specific vacanţei de vară. Proiectul propus vine să ofere o continuitate 

în ceea ce priveşte educaţia, recreerea, socializarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă prin constructia unei tabere pentru copii. 

Complexul de tabere va dispune de spaţii de cazare, de joacă și spaţii 

de recreere și relaxare specifice taberelor.  

Grupuri ţintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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28. Amenajarea de spații de joacă, parcuri, spații verzi pentru copiii din satele 
componente ale comunei Pipirig 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii privind amenajarea de spaţii de joacă pentru 

copiii din comuna Pipirig 

Justificarea 

proiectului 

Spaţiile publice active sunt motoare pentru dezvoltarea sustenabilă și 

eficienţa unei comune; crearea unor medii favorabile pentru 

interacţiunile sociale constituind o necesitate. Spaţiul din mediul rural 

trebuie să îndeplinească și aceasta funcţie de teren de socializare, prin 

crearea diferitelor spaţii comunitare ce facilitează contactul între 

persoane. Proiectul vizează  îmbunătăţirea calităţii mediului, mărirea 

suprafeţei de spaţiu verde amenajat pe cap de locuitor, reabilitarea 

impactului vizual al zonei locale , întinerirea fondului dendrologic de 

pe raza localităţii, crearea de zone de odihnă și recreere pentru 

locuitori. Obiectivul specific al proiectului vizează realizarea unor 

spaţii de joacă (interior), parcuri de recreere și agrement cu alei de 

promenada, cu zone de odihnă și socializare pentru tineri, cu locuri de 

joacă pentru tineri. 

Grupuri ţintă Copiii din comuna Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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29.  Înființarea unui centru de activități recreative (copii și adulți) 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii privind înfiinţarea unui centru de activităţi 

recreative pentru copii și adulţi 

Justificarea 

proiectului 

Obiectivul proiectului propus este de a construi și dota un centru de zi 

pentru bǎtrâni și copii care sǎ asigure prevenirea dezechilibrelor ȋn 

viaţa persoanelor vârstnice și a copiilor, respectiv integrarea lor ȋn 

viaţa comunitǎţii locale. 

Grupuri ţintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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30.  Înființarea și dotarea unui centru de creație costume populare 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiţii privind înfiinţarea unui centru de creaţie 

costume populare 

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează păstrarea identităţii culturale a comunei Pipirig, 

promovarea tradiţiilor locale prin înfiinţarea și dotarea unui centru de 

creaţie costume populare. 

Grupuri ţintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanţare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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31. ”Mobilitate fără bariere” - Construire centru de zi Pipirig și locuințe protejate 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind construcţia unui centru de zi în comuna 
Pipirig și locuinţe protejate 

Justificarea 
proiectului 

Cea mai acută problemă socială o constituie lipsa locurilor de muncă. 
Aici vor fi în continuare mari probleme sociale, deoarece în momentul 
de faţă piaţa de muncă este în plin proces de evoluţie, iar pentru 
personalul disponibilizat nu există o alternativă reală de ocupare, fapt 
ce face să crească continuu presiunea socială. La toate acestea se 
adaugă efectele negative ale lipsei locurilor de muncă cu specific  de 
calificare pentru cei care se afla în căutarea unui loc de muncă.  
Prezentul obiectiv de investiţii are ca motivaţie incapacitatea de a 
asigura necesarul de locuinţe în comuna Pipirig. Locuinţele existente 
sunt insuficiente, din acest motiv este necesară construirea unui 
centru de zi.  Lipsa unei locuinţe reprezintă un factor important al 
excluziunii sociale influenţând direct gradul de educaţie al individului, 
lipsa de calificare, conducând astfel la o lipsa a participării acestuia în 
economia formala. Grupurile cu risc ridicat de excluziune sociala sunt: 
copii ajunși în stradă, tinerii care părăsesc centrele de plasament, 
familiile dezorganizate, persoanele vârstnice, persoanele cu 
dizabilităţi făra sustinători legali si cu un grad are de dependenţă 
socio-economico-medicală, victimele violentei in familie, persoanele 
făra adăpost, persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de 
droguri, alcool, alte substanţe toxice, jocuri de noroc etc, victimele 
traficului de persoane, persoanele private de libertate, persoanele 
sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativa de 
libertate aflate in supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanele 
cu afecţiuni psihice, persoanele din comunităţile izolate, șomeri de 
lungă durată, precum și o parte semnificativă a populaţiei de rromi, 
care acumulează mai multe dizabilităţi sociale. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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32.  Construire și dotare Centru de îngrijire a persoanelor vârstnice 

Descrierea 

proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind construirea și 

dotarea unui Centru de îngrijire a persoanelor vârstnice. 

Justificarea 

proiectului 

Proiectul vizează dezvoltarea serviciilor sociale fără componenţă 

rezidenţială în comuna Pipirig, jud.neamţ, prin crearea unui nou centru 

social de zi pentru persoanele vârstnice. De asemenea prin cadrul 

proiectului se va urmări îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale 

pentru persoanele vârstnice. Prin intermediul investiţiei care are drept 

public-ţintă vârstnicii se vor urmări: dezvoltarea și diversificarea 

beneficiilor și serviciilor sociale prin îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, prevenirea și combaterea abuzului și neglijării persoanelor 

vârstnice prin încurajarea comunicării cu semenii și cu comunitatea 

locală, încurajarea unui stil de viaţă sănătos și activ pentru 

îmbunatăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, dezvoltarea și 

promovarea implicării active a persoanelor vârstnice în toate 

aspectele sociale, economice, politice și culturale ale societăţii, 

precum și încurajarea voluntariatului. 

Grupuri țintă Persoanele vârstnice ale comunei Pipirig 

Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada de 

implementare 

2021-2027 
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33. Proiect privind reducerea migrației tinerilor 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind reducerea migraţiei tinerilor 

Justificarea 
proiectului 

Comuna Pipirig este puternic afectată de migraţia tinerilor. Proiectul 
are drept scop prevenirea migraţiei tinerilor prin oferirea de 
oportunităţi ameliorate motivatorii pentru personalul muncitor 
calificat,  atragerea investiţiilor și capitalurilor străine; atragerea celor 
deja plecaţi din ţară cu stimulente salariale mai mari și o economie de 
piaţă liberă, stimularea dezvoltării antreprenoriale, oferirea de cursuri 
de calificare/recalificare gratuite. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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34. Proiect privind reducerea absenteismului și abandonului școlar 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind reducerea absenteismului și a 
abandonului școlar 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul vizează diminuarea numărului de elevi care abandonează 
şcoala şi creşterea motivaţiei învăţării pentru a asigura tuturor elevilor 
şanse egale la educaţia de bază, stimularea motivaţiei învăţării prin 
atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin din familii 
dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse, identificarea , 
procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea 
unor cheltuieli materiale ale elevilor problemă, prevenirea şi 
combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor, organizarea 
de excursii/ tabere tematice. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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35. Refacerea infrastructurii afectată de calamitățile naturale în comuna Pipirig, 
județul Neamț 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii privind refacerea infrastructurii afectată de 
calamităţile naturale 

Justificarea 
proiectului 

Cantităţile foarte mari de precipitaţii căzute pe raza comunei 
geneerează inundaţii, afectând astfel drumurile comunale, podurile și 
podeţele. Aceasta investiţie este necesară pentru refacerea 
infrastructurii din comuna Pipirig. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 



Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Pipirig, județul Neamț 

pentru perioada  2021-2027 

 

138 

 

 

  

36. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiţii în scopul reabilitării și dotării dispensarului 
comunal Pipirig 

Justificarea 
proiectului 

Obiectivul proiectului este de a imbunatati infrastructura de baza în 
vederea creării condiţiilor de viaţă adecvate, a dezvoltării și revitalizării 
economiei comunei, asigurând accesul populaţiei la servicii de bază ca 
serviciul medical. În prezent, dispensarele existente din comună nu 
corespund cerinţelor de funcţionalitate eficientă. Lipsa fondurilor a 
dus la incapacitatea de a investi de-a lungul timpului în dispensarele 
medicale. În economia şi societatea postmodernă, valorile post-
materiale, cum ar fi asigurarea accesului la sanatate a comunităţii 
locale, devin elemente cheie în crearea imaginii localităţii. Este 
deosebit de importantă îmbunătăţirea gamei, a calităţii şi a 
accesibilităţii serviciilor de bază în vederea combaterii procesului de 
emigrare a populaţiei.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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37. Achizita de sisteme de supraveghere pentru puncte cheie din comuna 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investitii privind achizitia de sisteme de supraveghere 
pentru punctele cheie din comuna. 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul vizează creșterea numărului de locuitori din zonele rurale 
care beneficiază de servicii îmbunătăţite.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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38. Modernizarea serviciului de utilitate publica privind curatenia și ingrijirea spatiilor 

comunale 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investitii privind modernizarea serviciului de utilitate 
publica pentru curatenia și ingrijirea spatiilor comunale.  

Justificarea 
proiectului 

Prin proiect se vor achizitiona utilaje performante in vederea 
menţinerii curăţeniei și îngrijirii spaţiilor comunale. Gradul de 
satisfacţie al locuitorilor comunei Pipirig faţă de calitatea serviciului 
public de întreţinere a spaţiilor comunale s-a realizat în urma unui 
sondaj de opinie si s-a constatat că majoritatea persoanelor 
chestionate au un nivel de satisfacţie mediu faţă de calitatea serviciilor 
prestate la nivelul spatiilor comunale. 

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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39.  Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spatiului de depozitare temporară 
și transportul deșeurilor 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind organizarea 
sistemului de colectare selectivă, a spatiului de depozitare temporară 
și transportul deșeurilor 

Justificarea 
proiectului 

Prin acest proiect se dorește achizitionarea de utilaje performante 
pentru organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de 
depozitare temporară (achizitionare de containere pentru 
depozitare) și transportul deșeurilor, construirea unei statii de 
mărunţire a deșeurilor.  

Grupuri țintă Populaţia comunei Pipirig 

Surse de finanțare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada de 
implementare 

2021-2027 
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3.4. Surse de finanțare a 

proiectelor 

Elaborarea și implementarea proiectelor 

de dezvoltare a comunei Pipirig se poate 

realiza numai cu susţinerea financiară din 

diferite surse de finanţare: Bugetul Local, 

Bugetul Consiliului Judeţean, Fonduri 

Guvernamentale, Fonduri Europene 

rambursabile ori nerambursabile, fonduri 

provenite din parteneriate public-private, 

credite bancare etc. 

Surse de finanţare nerambursabilă 

Politica de coeziune este una din cele mai 

importante și mai complexe politici ale 

Uniunii Europene. Această politică are un 

unic și de neînlocuit rol în coagularea de 

strategii de dezvoltare integrată, care 

reunesc intervenţii din diferite domenii, 

precum infrastructură, cercetare și 

inovare, ocuparea forţei de muncă, 

educaţie, mediul de afaceri, protecţia 

mediului, schimbări climatice și eficienţa 

energetică, într-un pachet de politici 

coerente, care se adresează contextului 

regional sau chiar local, fiind una dintre 

cele mai vizibile politici, mai ales în relaţia 

cu cetăţenii. 

Politica agricolă comună (PAC) a UE 

pentru perioada 2021-2027 prevede 

măsuri de modernizare și simplificare a 

politicii agricole comune (PAC). Datorită 

acestor propuneri, PAC rămâne o politică 

pregătită să facă faţă viitorului, care 

continuă să sprijine fermierii și 

comunităţile rurale, este lider al 

dezvoltării durabile a agriculturii UE și 

reflectă ambiţia UE legată de grija pentru 

mediu și acţiunile climatice. 

Politicile regionale şi-au dovedit deja 

valoarea adăugată semnificativă în 

propagarea creșterii şi prosperităţii la 

nivelul întregii Uniuni și abordarea 

dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, 

s-au dovedit a fi politici dinamice, 

reacţionând rapid și eficace în faţa crizei, 

prin redirecţionarea fondurilor către 

zonele prioritare, precum şi prin investiţii 

în sectoare cheie care să genereze 

creștere economică și locuri de muncă. 

Fondurile propuse a fi alocate României 

pentru perioada 2021-2027 sunt de 

aproximativ 27 miliarde € în cadrul politicii 

de coeziune cu 8% în plus faţă de perioada 

precedentă, la care se adaugă 

aproximativ 20,5 miliarde € în cadrul 

politicii agricole comune.  

Fondurile Structurale și de Coeziune sunt 

instrumente financiare ale Politicii de 

Coeziune a UE și au ca obiectiv reducerea 

disparităţilor de dezvoltare economică și 

socială în cadrul Uniunii Europene.  

Instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene au rolul de a stimula creşterea 

economică a statelor membre ale Uniunii 

şi de a conduce la reducerea disparităţilor 

dintre regiuni. Ele nu acţionează însă 

singure, necesitând asigurarea unei 

contribuţii din partea statelor membre 

implicate. Ele sunt cofinanţate în principal 

din resursele publice ale statului membru, 

însă în multe domenii este necesară și 

contribuţia financiară privată, aceasta 

fiind încurajată în cele mai multe cazuri. 
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Comisia Europeană a adoptat o 

propunere referitoare la următorul cadru 

financiar multianual pentru perioada 

2021-2027 ce vizează totodată o 

simplificare administrativă. Prezenta 

propunere de Regulament (RDC-

Regulament privind dispoziţiile comune) 

reduce fragmentarea normelor, oferind 

un set comun de norme de bază pentru 

șapte fonduri: 

1. FSE+: Fondul social european plus 

2. FEDR: Fondul european de 

dezvoltare regională 

3. FC: Fondul de coeziune 

4. FEPAM: Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime 

5. FAMI: Fondul pentru azil și 

migraţie 

6. IMFV: Instrumentul pentru 

managementul frontierelor și 

vize4 

7. FSI: Fondul pentru securitate 

internă 

RDC reunește șapte fonduri europene 

puse în practică prin gestiune partajată. 

Obiectivul îl reprezintă crearea unui set 

comun de norme simplificate și 

consolidate, reducând astfel sarcina 

administrativă impusă autorităţilor 

responsabile de programe și 

beneficiarilor acestora.  

Prin acest Regulament s-a procedat la o 

simplificare, în urma căreia unsprezece 

obiective tematice utilizate în perioada 

2014-2020 au devenit cinci obiective de 

politică clare, respectiv:  

✓ Europă mai inteligentă - o 

transformare economică 

inovatoare și inteligentă  

✓ Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon 

✓ Europă mai conectată - mobilitate 

și conectivitate TIC regională 

✓ Europă mai socială - 

implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale  

✓ Europă mai aproape de cetățeni - 

dezvoltarea sustenabilă și integrată a 

Europă mai 
inteligentă

Europă mai 
verde

Europă mai 
socială

Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi

Europă mai 
conectată
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zonelor urbane, rurale și de coastă prin 

iniţiativele locale.  

Fondul Social European plus (FSE+) este 

principalul instrument prin care Europa 

susţine crearea de locuri de muncă, ajută 

oamenii să obţină locuri de muncă mai 

bune și asigură oportunităţi profesionale 

mai echitabile pentru toţi cetăţenii UE. 

Pentru viitorul buget aferent perioadei 

2021-2027, Comisia Europeană propune 

consolidarea în continuare a dimensiunii 

sociale a Uniunii prin lansarea unui Fond 

social european reînnoit – Fondul social 

european plus (FSE+) și prin consolidarea 

și sporirea eficacităţii Fondului european 

de ajustare la globalizare (FEG). 

Fondul social european plus (FSE+)  se va 

concentra pe investiţiile în capitalul uman 

și pe sprijinirea punerii în aplicare a 

Pilonului european al drepturilor sociale. 

Acesta contribuie la acţiunile de abordare 

a provocărilor globale, menţine echitatea 

socială, dar stimulează și competitivitatea 

Europei. Fondul social european plus va fi 

o versiune mai flexibilă, mai simplă a 

actualului Fond social european, creată 

prin fuziunea a cinci fonduri și programe 

existente. Fondul social european plus va 

reuni: Fondul social european (FSE) și 

Iniţiativa privind ocuparea forţei de 

muncă în rândul tinerilor (YEI);  Fondul de 

ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane (FEAD); 

Programul UE pentru ocuparea forţei de 

muncă și inovare socială; Programul UE în 

domeniul sănătăţii. 

Obiectivele (FSE+) pentru perioada 2021-

2027 sunt:  

✓ Concentrarea pe preocupările 

cetăţenilor și pe priorităţile 

esenţiale: În consultare cu statele 

membre, resursele vor fi 

direcţionate către măsuri care 

abordează principalele priorităţi și 

preocupările cetăţenilor europeni; 

✓ Sprijinirea accesului tinerilor pe 

piaţa muncii și accent pe 

incluziunea socială: Statele 

membre cu o proporţie mare de 

tineri fără loc de muncă, fără 

educaţie sau formare vor trebui să 

aloce cel puţin 10% din FSE+ pentru 

finanţarea unor măsuri de 

stimulare a ocupării forţei de 

muncă în rândul tinerilor. De 

asemenea, cel puţin 25% din 

finanţările FSE+ ar trebui alocate 

măsurilor care promovează 

incluziunea socială și vizează 

persoanele cu cele mai mari 

necesităţi. 

✓ Reducerea birocraţiei. Comisia 

propune atenuarea complexităţii 

normelor în următorul buget pe 

termen lung al UE, reducând 

birocraţia și facilitând accesul la 

finanţarea din surse diferite 

pentru autorităţile, cetăţenii sau 

organizaţiile care beneficiază de 

sprijinul UE; 

✓ Sprijin personalizat pentru 

asistenţa medicală: componenta 

de sănătate va pune accentul pe 

domeniile prioritare în care 

cooperarea la nivelul UE și-a 

dovedit eficacitatea.  

Fondul european de ajustare la 

globalizare este o expresie a solidarităţii 
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UE cu lucrătorii europeni care și-au 

pierdut locul de muncă din cauza 

impactului combinat al schimbărilor 

survenite în structura comerţului mondial 

și al evoluţiilor tehnologice. Obiectivul 

acestuia este de a menţine sau a reintegra 

lucrătorii pe piaţa forţei de muncă. 

FSE+ în România finanţează cinci 

programe operaţionale: 

• Programul Operaţional Dezvoltare 

teritorială integrată (CLLD) 

• Programul Naţional Sănătate 

• Programul Operaţional Asistenţă 

tehnică 

• Programul Operaţional Capital 

Uman 

• Programul Operaţional Ajutorarea 

persoanelor dezavantajate 

Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR) urmărește consolidarea coeziunii 

economice și sociale în cadrul Uniunii 

Europene prin corectarea dezechilibrelor 

existente între regiunile acesteia. FEDR îşi 

concentrează investiţiile asupra mai 

multor domenii prioritare cheie. 

FEDR finanţează șase programe 

operaţionale: 

• Programul Operaţional Creștere 

inteligentă și digitalizare 

• Programul Operaţional Dezvoltare 

Durabilă 

• Programul Operaţional Dezvoltare 

teritorială integrată (CLLD) 

• Programul Naţional Sănătate 

• Programul Operaţional Asistenţă 

tehnică 

• Programul Operaţional Transport 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele 

membre cu un produs naţional brut (PNB) 

pe cap de locuitor de mai puţin de 90% din 

media comunitară să-şi reducă diferenţele 

dintre nivelurile de dezvoltare economică 

și socială şi să-şi stabilizeze economiile. 

Acesta susţine acţiuni în cadrul 

obiectivului „Convergenţă” şi se află sub 

incidenţa acelorași reguli de programare, 

de gestionare și de control ca în cazul FSE 

şi FEDR. Fondul de Coeziune finanţează 

acţiuni următoarele programe 

operaţionale: 

• Programul Operaţional Dezvoltare 

Durabilă 

• Programul Operaţional Transport 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM) este fondul UE 

destinat politicilor europene în domeniul 

pescuitului și al afacerilor maritime în 

perioada 2021-2027. Fondul sprijină 

operatorii în tranziţia către un pescuit 

durabil, ajută comunităţile din zonele de 

coastă să își diversifice economiile,  

finanţează proiecte care creează noi 

locuri de muncă și îmbunătăţesc calitatea 

vieţii în regiunile de coastă ale Europei, 

facilitează accesul la finanţare. FEPAM 

finanţează Programul Operaţional 

Pescuit și afaceri maritime. 

Fondul pentru azil și migraţie (FAMI) 

promovează managementul eficient al 

fluxurilor migratorii, respectiv 

implementarea, consolidarea și 

dezvoltarea unei abordări unitare în ceea 

ce privește azilul și migraţia. FAMI 

finanţează Programul Operaţional Afaceri 

Interne. 
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Fondul pentru securitate internă (FSI) are 

ca obiectiv general asigurarea unui nivel 

înalt de siguranţă în cadrul Uniunii, 

facilitând, în același timp, călătoriile 

efectuate în scopuri legitime, printr-un 

control la frontierele externe uniform și 

de înaltă calitate și prin prelucrarea 

eficace a vizelor Schengen, cu 

respectarea angajamentelor Uniunii cu 

privire la libertăţile fundamentale și la 

drepturile omului. FSI finanţează 

Programul Operaţional Afaceri interne. 

Instrumentul pentru managementul 

frontierelor și vize (IMFV) are ca obiectiv 

asigurarea gestionării europene integrate 

solide și eficace a frontierelor externe, 

prin intermediul Programului Operaţional 

Afaceri interne.  

Celor șapte instrumente structurale, li se 

adaugă și Fondul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală. 

Fondul European pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o 

sursă de finanţare din partea UE, utilizată 

de statele membre pentru a realiza o 

gamă largă de obiective ale politicii de 

dezvoltare rurale, cum ar fi: 

îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor agricole, forestiere și 

agroalimentare, susţinerea protecţiei 

mediului natural; susţinerea economiilor 

rurale, asigurarea calităţii vieţii în zonele 

rurale.  

Fondurile FEADR disponibile pot fi 

accesate în baza Planului Naţional 

Strategic 2021-2027 pentru Dezvoltare 

Rurală. 

Aceste instrumente sunt aplicate prin 

intermediul programelor operaţionale şi 

sectoriale. 

• Planul Naţional Strategic 2021-

2027 

• Programul Operaţional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 

• Programul Operaţional Transport 

(POT) 

• Programul Operaţional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

• Programul Operaţional de 

Sănătate (POS) 

• Programul Operaţional Capital 

Uman (POCU) 

• Programul Operaţional 

Combaterea Sărăciei (POCS)  

• Programele Operaţionale 

Regionale – implementate la nivel 

de regiune (8 POR) 

• Programul Operaţional Asistenţă 

Tehnică (POAT) 

• Program Operaţional Pescuit și 

afaceri maritime 

Planul Naţional Strategic 2021-2027 

Sursa de finanţare: FEADR 

Obiective specifice Politicii Agricole 

Comune:  

• Creșterea competitivităţii 

• Venituri echitabile pentru fermieri 

• Siguranţa alimentară și 

bunăstarea animalelor 

• Dezvoltarea zonelor rurale 

• Sprijinirea reînnoirii generaţionale 

• Conservarea peisajelor și a 

biodiversităţii 
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• Managementul durabil al 

resurselor 

• Combaterea schimbărilor 

climatice 

• Reechilibrarea lanţului alimentar 

Direcţii de acţiune: 

- sprijinirea veniturilor agricole 

viabile și rezilienţa pentru a spori 

siguranţa alimentară; 

- orientarea spre piaţă și creşterea 

competitivităţii, inclusiv un focus 

mai mare pe cercetare, tehnologie 

și digitalizare; 

- îmbunătăţirea poziţiei fermierilor 

în lanţul valoric; 

- atragerea și susţinerea tinerilor 

agricultori și facilitarea dezvoltării 

afacerilor în mediul rural; 

- promovarea ocupării forţei de 

muncă, creșterea economică, 

incluziunea socială și dezvoltarea 

locală în mediul rural, inclusiv bio-

economia și silvicultura durabilă. 

Rezultate așteptate ale implementării 

PAC 2021-2027: 

✓ Creșterea productivităţii și 

competitivităţii sectorului 

agroalimentar; 

✓ Creșterea gradului de rezistenţă a 

exploataţiilor agricole la factorii 

climatici și asigurarea securităţii 

alimentare; 

✓ Sporirea valorii adăugate a 

produselor agricole; 

✓ Diminuarea dependenţei 

fermierilor de veniturile obţinute 

din producţia agricolă prin 

realizarea unor producţii integrate 

în fermele agricole în vederea 

reducerii variabilităţii veniturilor 

agricole; 

✓ Creșterea veniturilor agricultorilor 

și populaţiei din mediul rural; 

✓ Atragerea tinerilor în agricultură; 

✓ Sporirea gradului de asociere; 

✓ Creșterea rolului cercetării în 

obţinerea producţiei agricole în 

contextul schimbărilor climatice și 

utilizarea eficientă a resurselor din 

agricultură; 

✓ Creșterea calităţii vieţii în mediul 

rural. 

Programul Operaţional Dezvoltare 

Durabilă (PODD) 

Sursa de finanţare: FSE+, FC (multifond) 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Tranziţie energetică bazată pe 

eficienţă energetică, emisii 

reduse,  sisteme inteligente de 

energie, reţele și soluţii de stocare 

(intervenţii adresate mediului 

privat) 

2. Dezvoltarea infrastructurii de apă 

și apă uzată și tranziţia la o 

economie circulară 

3. Protecţia mediului prin 

conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi 

decontaminarea siturilor poluate  

4. Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea 

şi gestionarea riscurilor 
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Programul Operaţional Transport (POT) 

Sursa de finanţare: FSE+, FC (multifond) 

 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Îmbunătăţirea  conectivităţii prin 

dezvoltarea reţelei TEN-T de 

transport rutier  

2. Îmbunătăţirea conectivităţii prin 

dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitate teritorială  

3. Îmbunătăţirea conectivităţii prin 

dezvoltarea reţelei TEN-T de 

transport pe calea ferată  

4. Îmbunătăţirea mobilităţii 

naţionale, durabilă și rezilientă în 

faţa schimbărilor climatice prin 

creșterea calităţii serviciilor de 

transport pe calea ferată  

5. Îmbunătăţirea conectivităţii prin 

creşterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în 

regiunea Bucureşti-Ilfov  

6. Îmbunătăţirea conectivităţii şi 

mobilităţii urbane, durabilă şi 

rezilientă în faţa schimbărilor 

climatice prin creșterea calităţii 

serviciilor de transport pe calea 

ferată  

7. Dezvoltarea unui sistem de 

transport multimodal  

8. Creșterea gradului de utilizare a 

căilor navigabile și a porturilor  

9. Creșterea gradului de siguranţă şi 

securitate pe reţeaua rutieră de 

transport  

10. Asistenţă tehnică 

 

 

 

Programul Operaţional Creștere 

Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

Sursa de finanţare: FSE+ 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Creșterea competitivităţii 

economice prin cercetare și 

inovare 

2. Dezvoltarea unei reţele de mari 

infrastructuri de CDI 

3. Creșterea competitivităţii 

economice prin digitalizare 

4. Dezvoltarea infrastructurii 

Broadband 

5. Instrumente financiare pentru 

întreprinderi 

6. Creșterea capacităţii 

administrative 

Programul Operaţional de Sănătate (POS) 

Sursa de finanţare: FSE+ 

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare: 

1. Continuarea investiţiilor în spitale 

regionale: Craiova, Cluj, Neamţ- 

faza a II-a 

2. Servicii de asistenţă medicală 

primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu 

3. Servicii de recuperare, paliaţie şi 

îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de 

îmbătrânire a populaţiei și 

profilului epidemiologic al 

morbidităţii 

4. Creșterea eficacităţii sectorului 

medical prin investiţii în 

infrastructură și servicii 
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5. Abordări inovative în cercetarea 

din domeniul medical 

6. Informatizarea sistemului medical 

7. Măsuri FSE care susţin cercetarea, 

informatizarea în sănătate și 

utilizare metode moderne de 

investigare, intervenţie, 

tratament 

Programul Operaţional Capital Uman 

(POCU) 

Sursa de finanţare: FSE 

Axe Prioritare: 

1. Valorificarea potenţialului tinerilor 

pe piaţa muncii    

2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii 

și creșterea accesului și a 

participării grupurilor 

dezavantajate la educaţie și 

formare profesională 

3. Creșterea calităţii și asigurarea 

echităţii în sistemul de educaţie și 

formare profesională  

4. Adaptarea ofertei de educaţie și 

formare profesională la dinamica 

pieţei muncii și la provocările 

inovării și progresului tehnologic 

5. Creșterea accesibilităţii, 

atractivităţii și calităţii 

învăţământului profesional și 

tehnic 

6. Creșterea accesului pe piaţa 

muncii pentru toţi 

7. Antreprenoriat și economie 

socială 

8. Susţinerea reformelor pe piaţa 

muncii în acord cu dinamica pieţei 

muncii 

9. Consolidarea participării 

populaţiei în procesul de învăţare 

pe parcursul vieţii pentru 

facilitarea tranziţiilor și a 

mobilităţii 

Programul Operaţional Combaterea 

Sărăciei (POCS)  

Sursa de finanţare: FSE+, FEDR 

(multifond) 

Axe Prioritare: 

1. Dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţii 

(intervenţii  adresate  grupurilor 

de acţiune locală)  

2. Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţii 

3. Comunităţi marginalizate 

4. Reducerea disparităţilor între 

copiii în risc de sărăcie și/sau 

excluziune socială și ceilalţi copii 

5. Servicii pentru persoane vârstnice 

6. Sprijin pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

8. Ajutorarea persoanelor 

defavorizate 

Programele Operaţionale Regionale – 

implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Axe Prioritare: 

1. O regiune competitivă prin 

inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice  

2. O regiune cu orașe Smart 

3. O regiune cu orașe prietenoase cu 

mediul 
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4. Dezvoltarea sistemelor de 

încălzire centralizate 

5. O regiune accesibilă 

6. O regiune educată   

7. O regiune atractivă 

8. Asistenţă tehnică    

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

(POAT) 

Sursa de finanţare: FSE+, FEDR 

(multifond) 

POAT 2014-2020 are drept scop 

asigurarea unui proces de implementare 

eficientă şi eficace a Fondurilor Europene 

Structurale și de Investiţii în România în 

conformitate cu principiile și regulile de 

parteneriat, programare, evaluare, 

comunicare, management, inclusiv 

management financiar, monitorizare şi 

control, pe baza responsabilităţilor 

împărţite între Statele Membre şi Comisia 

Europeană. 

Obiectivul global al POAT 2014-2020 este 

de a asigura capacitatea şi instrumentele 

necesare pentru o eficientă coordonare, 

gestionare și control al intervenţiilor 

finanţate din Fondurile Europene 

Structurale și de Investiţii.  

Arhitectura programelor operaţionale 

prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021 
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– 2027 este semnificativ modificată faţă 

de actualul sistem. 
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Parteneriate de tip public-privat 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o 

soluţie general recomandată și 

promovată pentru rezolvarea 

problemelor sau eficientizarea serviciilor 

publice. Apariţia Legii nr. 39/2018 (cu 

modificările și completările ulterioare) 

care reglementează parteneriatul public-

privat este privită drept o oportunitate 

reală de a implementa proiectele 

propuse. 

La nivelul administraţiilor publice există 

posibilitatea dezvoltării parteneriatelor 

de tip public-privat în diverse domenii. În 

urma adoptării legii parteneriatului 

public-privat s-ar putea externaliza o serie 

de servicii şi activităţi publice, partenerii 

locali putând fi atât mediul de afaceri, cât 

și sectorul nonprofit. 

Creditarea 

Din punct de vedere procedural, 

creditarea este o modalitate relativ 

simplă, de obţinere a finanţării pentru 

proiectele de investiţii. Costurile aferente 

creditelor sunt mari şi implică și un anumit 

grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de 

rambursare a datoriilor, mai ales într-o 

situaţie de incertitudine cum este cea 

generată de crizele financiare. În plus, un 

grad ridicat de îndatorare poate 

reprezenta o blocare a posibilităţilor de 

investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât 

mai mult cu cât o organizaţie cu datorii 

mari devine neeligibilă atât pentru 

accesarea altor credite, cât și pentru 

atragerea de fonduri nerambursabile. 

Guvernul României stabilește anual 

limitele pentru finanţările rambursabile 

care pot fi contractate de administraţiile 

locale, pentru încadrarea în nivelul 

deficitului bugetului general consolidat. 

Astfel, conform Hotărârii nr. 2/2020 

privind aprobarea limitelor anuale, 

aferente anilor 2020, 2021 și 2022, pentru 

finanţările rambursabile care pot fi 

contractate și pentru tragerile din 

finanţările rambursabile contractate sau 

care urmează a fi contractate de 

unităţile/subdiviziunile administrativ-

teritoriale, pentru încadrarea în nivelul 

anual al deficitului bugetului general 

consolidat, limitele anuale privind 

finanţările rambursabile care pot fi 

contractate, reprezentând datorie 

publică locală, sunt în sumă de 1.200 

milioane lei pentru fiecare dintre anii 

2020, 2021 și 2022. De asemenea, pentru 

încadrarea în nivelul anual al deficitului 

bugetului general consolidat, limitele 

anuale privind tragerile din finanţările 

rambursabile contractate sau care 

urmează a fi contractate sunt în sumă de 

1.300 milioane lei pentru anul 2020 și 1.200 

milioane lei pentru fiecare dintre anii 2021 

și 2022. Legislaţia naţională, care 

plafonează tragerile din fonduri 

rambursabile contractate sau noi, precum 

şi gradul maxim de îndatorare, nu este 

aplicabilă creditelor contractate pentru 

cofinanţarea proiectelor europene. 
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3.5. Monitorizarea și evaluarea 

strategiei 

Scopul monitorizării și evaluării strategiei 

este de a aprecia gradul de realizare al 

obiectivelor propuse în document, 

constatarea durabilităţii proiectelor 

implementate, precum și fundamentarea 

eventualelor revizuiri şi modificări ale 

obiectivelor, rezultatelor, planurilor de 

direcţii şi proiecte.  

Strategia de dezvoltare 2021-2027 a 

comunei Pipirig a fost construită pe baza 

valorizării extinse a expertizei existente în 

comunitate. Succesul implementării este 

direct dependent de existenţa unui 

parteneriat permanent între 

administraţia locală și comunitate.  

Monitorizarea reprezintă procesul 

continuu de colectare şi analiză a 

informaţiilor relevante despre modul de 

implementare a Strategiei, cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei 

de către autorităţile locale, asigurând 

transparenţă în luarea deciziei şi 

furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni 

de evaluare, presupunând resurse 

considerabile alocate (sisteme de 

colectare, prelucrare şi raportare) și o 

pregătire specifică (definirea indicatorilor 

cantitativi și calitativi, corelat cu 

potenţialele surse de colectare/ 

producere a acestora). 

Evaluarea este un proces care folosește 

informaţiile obţinute pe parcursul 

monitorizării, pentru a stabili dacă 

strategia şi-a atins ţinta și a avut eficienţa 

scontată: şi-a îndeplinit viziunea și 

obiectivele specifice menţionate. 

În cazul apariţiei unor situaţii de 

criză/devieri de la planificare sau de forţă 

majoră, a unor reacţii negative sau 

neașteptate din partea participanţilor la 

strategie, activitatea de monitorizare va 

genera acţiuni de ajustare/restructurare 

/alocări suplimentare, prin care să se 

asigure cele mai eficiente și raţionale 

soluţii de remediere și readucere a 

strategiei sau proiectelor pe sensul de 

implementare prevăzut, asigurându-se 

astfel impactul așteptat. 

 

Tipul de planificare ales de comuna 

Pipirig, precum și profilul strategic 

complex al comunei necesită un 

mecanism permanent de implementare, 

monitorizare și evaluare care să 

reunească administraţia locală și 

comunitatea. 

 

Pe baza expertizei acumulate în perioada 

anterioară de programare de către toţi 

actorii implicaţi (comunitatea, mediul de 

afaceri și administraţia publică locală, 

consultanţii, mediul politic la toate 

nivelurile, inclusiv cel care generează 

repercusiuni asupra politicilor publice la 

nivel macro) se poate concluziona că 

există trei condiţii preexistente de creare 

a cadrului general al implementării 

strategiei de dezvoltare: 

 

1. Existenţa Strategiei de Dezvoltare 

Locală asumată de către toţi 

actorii locali 



Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Pipirig, județul Neamț 

pentru perioada  2021-2027 

 

154 

 

2. Existenţa capacităţii operaţionale 

și financiare de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală  

3. Existenţa spaţiului temporal optim 

de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

Monitorizarea implementării strategiei va 

fi realizată în permanenţă de către un 

departament al Primăriei Comunei Pipirig, 

desemnat prin decizie a Primarului 

comunei Pipirig. Monitorizarea va consta 

în verificarea implementării în perioada 

programată a activităţilor, colectarea 

datelor necesare pentru popularea bazei 

de date a indicatorilor de evaluare etc. 

Această activitate contribuie și la o 

îmbunătăţire a coordonării proiectelor 

realizate la nivel local cu cele realizate la 

nivel judeţean şi regional. 

În cadrul etapei de monitorizare vor fi 

parcurși următorii pași: 

1. Stabilirea rezultatelor privind 

monitorizarea și evaluarea 

2. Selectarea indicatorilor cheie 

3. Colectarea datelor iniţiale 

4. Îmbunătăţirea și stabilirea ţintelor 

(realiste dar ambiţioase) 

5. Stabilirea proceselor și sistemelor 

de colectare a informaţiei 

6. Efectuarea studiilor de colectare a 

datelor 

7. Elaborarea de rapoarte și 

comunicarea rezultatelor 

8. Aplicarea de măsuri pentru 

îmbunătăţirea performanţei. 

 

Evaluarea implementării strategiei se 

bazează pe compararea gradului de 

atingere a rezultatelor propuse iniţial cu 

situaţia dezvoltării comunei la diferite 

momente. Pentru aceasta, trebuie avută 

în vedere evoluţia indicatorilor de 

evaluare şi a stadiului la care aceștia se 

află în funcţie de ţintele aferente stabilite 

în cadrul obiectivelor specifice. 

Evaluarea va fi efectuată de către 

departamentul care va realiza și 

activitatea de monitorizare. La o perioadă 

stabilită de Primarul comunei Pipirig (se 

recomandă perioade nu mai mici de 1 an), 

acest departament va prezenta în plenul 

Consiliului Local un raport de evaluare a 

implementării strategiei care va conţine 

situaţia indicatorilor de evaluare. În baza 

acestei situaţii, departamentul va 

propune eventuale modificări sau 

actualizări ale prevederilor strategiei.  

Se recomandă ca în cazul unor schimbări 

socio-economice sau administrative 

majore să se efectueze o revizuire a 

documentului strategic. 
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Indicatori de evaluare 

Dezvoltarea infrastructurii 

• Lungimea drumurilor modernizate 

• Lungimea trotuarelor 

modernizate 

• Lungimea pistelor pentru biciclete 

• Lungimea reţelei de apă potabilă 

• Lungimea reţelei de canalizare 

• Lungimea reţelei de distribuţie a 

gazului metan 

• Gradul de conectare la reţeaua de 

electricitate 

• Gradul de conectare la reţeaua de 

apă potabilă 

• Gradul de conectare la reţeaua de 

canalizare 

Dezvoltarea economică 

• Numărul întreprinderilor 

• Densitatea IMM-urilor (număr 

IMM-uri la 1.000 de locuitori) 

• Număr proiecte finanţate din 

fonduri europene 

• Cifra de afaceri totală 

• Numărul șomerilor înregistraţi 

• Numărul mediu al salariaţilor 

• Producţia agricolă vegetală şi 

animală 

• Suprafaţa terenurilor agricole 

valorificate 

• Număr silozuri agricole 

• Capacitatea de cazare existentă 

Educaţie și cultură 

• Numărul sălilor de clasă 

• Unităţi de învăţământ reabilitate 

• Numărul laboratoarelor școlare 

• Numărul sălilor de sport 

• Șomeri absolvenţi de studii liceale 

• Numărul volumelor din Biblioteca 

Publică 

• Numărul de abonaţi ai Bibliotecii 

Publice 

• Numărul așezămintelor culturale 

reabilitate/construite 

• Evenimente culturale organizate 

• Numărul obiectivelor cultural-

religioase reabilitate 

Sănătate şi servicii sociale 

• Unităţi medico-sanitare reabilitate 

• Incidenţa bolilor frecvente 

• Numărul de parteneriate în 

domeniul furnizării serviciilor 

sociale 

• Numărul de ONG-uri active în 

domeniul social 

• Numărul cazurilor de abandon 

școlar 

• Numărul cazurilor de violenţă 

domestică 

• Numărul cazurilor de abandon 

familial 

• Număr persoane care beneficiază 

de serviciile sociale 

• Gradul de acoperire cu servicii 

sociale pentru copii proveniţi din 

medii defavorizate 

• Rata șomajului în rândul 

persoanelor defavorizate 

Servicii publice 

• Numărul staţii de transport 

amenajate 

• Numărul trasee de transport 

public 

• Funcţionari publici beneficiari ai 

sesiunilor de specializare și 
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perfecţionare în domenii de 

interes 

• Numărul stâlpilor de iluminare 

stradală 

• Zone publice supravegheate video 

• Rata infracţionalităţii (număr 

infracţiuni la 10.000 de locuitori) 

• Numărul echipamentelor în 

parcurile de joacă pentru copii 

• Numărul băncilor instalate în 

spaţiile publice 

• Numărul de coșuri de gunoi 

montate în spaţiile publice 

• Numărul zonelor de agrement 

Protecţia mediului 

• Cantitatea de deşeuri menajere 

generate 

• Gradul de acoperire a serviciilor de 

salubrizare 

• Cantitatea de deşeuri de 

echipamente electrice şi 

electronice colectată selectiv pe 

locuitor 

• Numărul de acţiuni de ecologizare 

 

Metodologia abordată pentru evaluarea 

Strategiei va cuprinde un mix între 

colectarea și analiza datelor 

administrative, ancheta pe bază de 

chestionar, interviuri, observaţia, atelier 

de lucru, metode cantitative pentru 

analiza indicatorilor și focus grupuri.  

Colectarea și analiza datelor 

administrative va permite concentrarea 

pe aspectele procedurale și pe realizările 

preliminare. 

Pentru evaluarea Strategiei de dezvoltare 

locală a comunei Pipirig se va  utiliza un 

mix de metode și tehnici, cantitative și 

calitative, care să asigure 

complementaritatea datelor obţinute, 

pentru a asigura o înţelegere sporită a 

rezultatelor obţinute prin intermediul 

fiecărei metode, respectiv tehnici 

utilizate. 

De aceea, Primăria comunei Pipirig va 

recurge la următoarele metode și tehnici: 

1) Studiul/analiza documentelor; 

analiza datelor administrative 

(cantitativă) 

2) Observaţia (calitativă) 

3) Focus grup (calitativă) 

4) Interviul (calitativă) 

5) Sondaj opinie (cantitativă) 

Echipa de evaluatori va colecta informaţii 

referitoare la stadiul implementării 

Strategiei de dezvoltare locală și a 

aspectelor specifice legate de fiecare 

prioritate și direcţie de acţiune, obstacole 

și blocaje întâmpinate, precum și sugestii 

de îmbunătăţire a strategiei. 

 


