
Obiective generale Obiective specifice Domenii de activitate Tip proiect prioritar

Instituții implicate (cu 

rol de coordonare / 

partenere sau rol 

consultativ)

 Surse de finanțare

1
Modernizare DJ 155M Tîrpeşti-Ţolici km 3+250-4+868, L= 1,618 

km

2
Modernizare DJ 280 limita jud. Iaşi-Bîra, km 21+000-21+830, L= 

0,830 km

3

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 127A limita jud. 

Harghita-Telec-Bicazu Ardelean-Bicaz Chei-Dămuc-Huisurez-limita 

jud. Harghita km 5+000-40+585

4
Modernizare drum județean DJ 127A Dămuc-Huisurez, km 

29+000-32+380, judeţul Neamţ

5

Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamț- 

Mărgineni- Făurei- Horia- Ion Creangă- Icuşeşti-limită județul 

Bacău (71,074 km)

6 Modernizare DJ 209B Mălini-Stânişoara-Borca km 33+600-51+000

7 Reabilitare şi modernizare DJ 157C Bisericani km 0+000 - 6+615

8
Modernizare D 157H Girov - Dochia - Mărgineni km 9+000 - 

14+000, 17+500 - 18+500

9
Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 207A Roman - Bîra, 

km 0+000 - 16+000

10
Consolidare şi reabilitare drum judeţean DJ 155F Bistricioara - 

Durău - Izvorul Muntelui - Bicaz, km 0+000 - 40+880

11
Reabilitare și modernizare DC199 “Drumul cireșului” Km 2,28 

DN15D – DC85 (sat Bozieni – sat Săcăleni)

12
Reabilitare și modernizare DC147 “Porumbei” km3,26 DN15C  - DJ 

156A

13
1.2. Dezvoltarea de terminale de transfer 

intermodal amplasate pe rețeaua TEN-T

1.2.1. Dezvoltarea de centre 

logistice/hub-uri intermodale de 

transport la nivelul polilor urbani 

ai judeţului

Dezvoltarea infrastructurii și echipamentelor pentru un hub 

logistic incluzând transferul intermodal (rutier-feroviar) la 

municipiul Roman

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Roman

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale

14

1.3. Dezvoltarea, modernizarea și adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice (drumuri agricole, 

forestiere)

1.3.1. Înființare, extindere, 

reabilitare și modernizare a 

infrastructurii de acces în / către 

ferme și a căilor de acces în 

cadrul fondului forestier

Dezvoltarea căilor de acces către fermele din teritoriul județului 

Neamț

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

Actori locali

Fonduri de tip FEDR, FEADR, Buget 

local, Buget

județean, Fonduri guvernamentale 

Planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Județului Neamț 2014- 2023

Fonduri de tip FEDR, Bugete locale, 

Buget județean, Fonduri

guvernamentale - Programul Național 

de Dezvoltare a

Infrastructurii, instituit prin OUG. nr. 

105/2010 cu

modificările și completările ulterioare 

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

1.  Un județ în care 

mobilitatea  intra- și 

interzonală este 

crescută

1.1. Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor 

rurale și urbane (ex. : rețeaua TEN-T, drumuri 

județene, comunale, poduri) 

1.1.1. Reabilitarea și 

modernizarea conexiunilor 

zonelor rurale și urbane între ele 

și cu reţeaua TEN-T 



15
Elaborarea Planului de mobilitate urbană sustenabilă a 

municipiului Piatra Neamț

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Neamț

16
Elaborarea Planului de mobilitate urbană sustenabilă a 

municipiului Roman

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Roman

17
Modernizarea, reabilitarea şi extinderea transportului urban 

electric

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Piatra Neamț

18

Identificarea și semnalizarea corespunzatoare a punctelor negre și 

a zonelor de risc (curbe, poduri, ) aferente drumurilor județene  

prin sisteme autonome de iluminare și semnalizare;

19

Creșterea vizibilității în zona trecerilor de pietoni pe drumurile 

județene care trec prin localități prin amplasarea de sisteme 

inteligente de detecție și semnalizare;

20
Modernizare drum judeţean în vederea creşterii siguranţei 

circulaţiei în staţiunea Durău

21
Modernizarea Spitalului Județean de Urgență Neamț 

(reabilitare/extindere/dotare)

Consiliul Județean 

Neamț, Spitalul Județean 

Neamț

22
Modernizarea Spitalului de Psihiatrie “Sf. Nicolae” Roman 

(reabilitare/extindere/dotare);

23
Modernizarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman 

(reabilitare/dotare)

24 Modernizarea Spitalului Tg. Neamţ (reabilitare/dotare)

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local Tg. 

Neamț

25 Modernizarea Spitalului Bicaz (reabilitare/dotare)

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Bicaz

26

Dezvoltarea de servicii de asistență pentru persoanele cu 

afecțiuni degenerative de tip Alzheimer în sistem de economie 

socială

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, asociații de 

profil

27

Investiție în crearea de centre de medicină primară și prevenție la 

nivel rural (construcții, echipamente și formare profesională a 

personalului ne-medical) în sistem de economie socială

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, asociații de 

profil, societăți de 

economie socială

28
Construire dispensare în comunele: Bicaz Chei, Urecheni, 

Bălţăteşti, Negrești, Valea Ursului

29 Reabilitare dispensare comunale

2.  Servicii medicale 

de calitate și ușor 

accesibile

2.1. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale de 

calitate prin intermediul unei infrastructuri 

modernizate de sănătate

2.1.1. Înființarea, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea  cu 

echipamente a infrastructurii de 

sănătate

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale

1.4.1. Reabilitarea și dezvoltarea 

sistemelor de 

transport/mobilitate publică în 

zonele peri-urbane

1.4. Implementarea măsurilor aferente Planurilor 

sustenabile de mobilitate urbană

1.5.1. Dezvoltarea sistemelor 

inteligente de management al 

traficului și a infrastructurilor 

pentru creșterea siguranței 

circulației

1.5. Creșterea siguranței circulației
Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale, Ministerul Sănătății, 

Banca MondialăConsiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Roman

1.  Un județ în care 

mobilitatea  intra- și 

interzonală este 

crescută



30 Extindere dispensare comunale 

31
Extinderea reţelei centrelor de permanenţă, inclusiv în localităţile 

rurale

32

Construire pavilion pentru servicii de zi, servicii medicale de 

recuperare  psihoneuromotorie, club de recreere și ergoterapie, 

terapie ocupațională pentru pacienți la Spitalul de Psihiatrie „Sf. 

Nicolae” Roman

33
Reabilitarea Centrului Social Multifuncţional ”Precista Mare” 

Roman ;

34
Reabilitare imobil-construcţie Complex de servicii publice, com 

Români

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul local 

Români

35 Extindere Unitatea Medico- Socială Ceahlău
Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

36
Reabilitarea şi modernizarea secţiei exterioare Neguleşti a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Piatra Neamț

37
Construire Centru de recuperare medicală, psihologică şi socială 

Piatra Neamţ (parteneriat public/privat)

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Piatra Neamț
38 Informatizarea asistenței medicale de urgență

39

Implementarea sistemelor de management şi control al datelor la 

furnizorii de servicii medicale spitaliceşti şi de servicii de îngrijire 

medicală şi socială integrate

40
Crearea unui Centru Informaţional de Management al Datelor 

Specifice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

41
Implementarea sistemelor de telemedicină, inclusiv în zonele 

rurale

2.  Servicii medicale 

de calitate și ușor 

accesibile

2.1. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale de 

calitate prin intermediul unei infrastructuri 

modernizate de sănătate

2.1.1. Înființarea, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea  cu 

echipamente a infrastructurii de 

sănătate

Consiliul Județean 

Neamț, Primăria 

Municipiului Roman în 

parteneriat cu Episcopia 

Ortodoxă /Asociaţia 

Ortodoxă ”Precista Mare”

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale, Ministerul Sănătății, 

Banca Mondială

2.1.2. Informatizarea serviciilor 

de sănătate publică pentru un 

control mai riguros în vederea 

creșterii calității serviciilor 

furnizate

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale



42

Formarea medicală a personalului non-medical pentru asigurarea 

serviciilor de medicină primară, în special în mediul rural și mic-

urban

43
Identificarea unor mecanisme financiare care să stimuleze 

dezvoltarea economiei sociale în domeniul medical la nivel rural

44

Extindere servicii de promovare a modului de viaţă sănătos, 

servicii de prevenţie primară, secundară, terţiară, servicii de 

îngrijire la domiciliu şi paliaţie, servicii integrate de asistenţă 

medicală primară şi de specialitate, cu asistenţă medicală şcolară 

şi de reducere a riscului de abandon şcolar

45

Formarea/educația medicală continuă a personalului medical 

centrată pe nevoile populației și pe aplicarea ghidurilor și 

protocoalelor clinice

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DSP Neamț

46

Formare profesională pentru diversificarea competențelor 

personalului medical și paramedical din sistemul de asistență de 

urgență

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Piatra Neamț, DSP 

Neamț, AJOFM

47
Creare Centru "stroke" la Spitalul Județean de Urgență Piatra 

Neamț

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DSP Neamț, Spitalul 

Județean de Urgență 

Piatra Neamț

48
Extindere rețea centre de diagnostic și tratament incluziv în 

zonele rurale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DSP Neamț

49
Dezvoltarea de instrumente de lucru în sistem integrat, ghiduri și 

protocoale de practică medicală
50 Dezvoltarea serviciilor de telemedicină

51

Cooperarea instituţiilor descentralizate pentru furnizarea 

integrată de servicii medico-sociale pentru grupurile sociale 

vulnerabile

52
Dezvoltarea sistemului integrat de urgenţă şi creşterea capacităţii 

de intervenţie

53

3.1.1. Eficientizarea  sistemului 

de furnizare a serviciilor sociale 

la nivel judeţean prin evaluarea 

nevoilor și elaborarea de planuri 

de acțiune

Elaborarea strategiilor de dezvoltare comunitară și a planurilor de 

acțiune ale comunităților din cartierele urbane și zonelor rurale 

defavorizate printr-o abordare participativă

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

54
Construire locuință protejată Trifești - Complexul de Servicii 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Roman

55
Transformarea Centrului de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț în 

Complex de servicii cu bază de recuperare

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Târgu Neamț

3.1. Modernizarea și eficientizarea serviciilor 

județene și locale de asistență socială şi protecția 

copilului, prin diminuarea costurilor şi creşterea 

impactului socio-economic

2.  Servicii medicale 

de calitate și ușor 

accesibile

3.1.2. Creșterea calității 

prestațiilor sociale furnizate 

2.2. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DSP Neamț

2.2.2. Creșterea competenței 

profesionale a personalului 

medical

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

2.2.3. Crearea de centre de 

diagnostic și tratament

2.2.1. Dezvoltarea economiei 

sociale în domeniul medical

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

2.2.4. Dezvoltarea furnizării de 

servicii medicale  în sistem 

integrat

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DSP Neamț

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

3. Servicii sociale 

adecvate nevoilor 

populației



56
Construirea a două noi corpuri de clădire pentru CRRPH 

Păstrăveni

Consiliul Județean 

Neamț, CRRPH Păstrăveni

57
Înfiinţare locuinţă protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Păstrăveni

58
Înfiinţare locuinţă protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Războieni

59

3.1.3. Furnizarea de pachete 

integrate de sprijin pentru 

grupurile vulnerabile

Dezvoltarea serviciilor sociale integrate de intervenție prin 

crearea de echipe interdisciplinare și interinstituționale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

60
Formarea și perfecționarea personalului care lucrează în cadrul 

serviciilor de protecție a copilului

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

61
Formarea profesională a personalului din cadrul serviciilor sociale 

și al serviciilor comunitare integrate

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

62

Întreprinderi sociale pentru ghidajul natural și cultural în Carpații 

Neamțului

Dezvoltarea unei rețele de ghizi locali care să ofere tururi de 

descoperire a munților, naturii și tradițiilor din zonele montane 

ale județului Neamț

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

63

Rețeaua "Slow-food" din județul Neamț

Dezvoltarea unei rețele de mici producători de alimente 

tradiționale din județul Neamț (atât zona montană cât și cea de 

deal) care să utilizeze același brand, să organizeze tururi 

gastronomice, prezentarea procesului de producție, etc.

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

64

Lucrătorii în lemn ai Moldovei la Neamț

Dezvoltarea unei rețele cooperative de artizani ai lemnului în 

județ pentru mobilier, mic artizanat dar și elemente de 

construcție uzuală (ex.: ferestre de lemn) care să comercializeze 

sub aceeasi marcă "responsabilă" și care să dețină echipamente 

de producție comune 

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

65

Produse tradiționale de la breslele din județul Neamț

Dezvoltarea unei rețele-cooperative pentru producția artizanală 

(alta decât cea în lemn): pielărie, sticlărie, fierărie, lucru în cupru, 

os, etc. care să dețină echipamente de producție comune și să 

comercializeze sub aceeasi marcă "responsabilă" Neamț

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

66

"Fructele din pădurile Babei Dochia"

Organizarea unei rețele-cooperative de culegători de fructe de 

pădure care să permită comercializarea directă a fructelor de 

pădure. 

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

3.1.4. Calificarea resurselor 

umane de la nivelul serviciilor 

sociale

3.1. Modernizarea și eficientizarea serviciilor 

județene și locale de asistență socială şi protecția 

copilului, prin diminuarea costurilor şi creşterea 

impactului socio-economic

3.1.2. Creșterea calității 

prestațiilor sociale furnizate 

3.2. Dezvoltarea și sprijinirea economiei sociale și 

promovarea antreprenoriatului social

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

3.2.1. Sprijinirea dezvoltării 

întreprinderilor sociale și de 

inserție

3. Servicii sociale 

adecvate nevoilor 

populației



67

Plante medicinale crescute la poalele Ceahlăului

Organizarea unei rețele-cooperative de cultivatori și culegători de 

plante medicinale care să permită comercializarea directă a 

plantelor pe piață

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

68

"Mierea pajiștilor de pe Ceahlău"

Organizarea unei rețele-cooperative de apicultori nemțeni care să 

permită comercializarea directă a produselor apicole pe piață și sa 

permită certificarea acestora

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

69

Dezvoltarea sistemelor de furnizare a fructelor și legumelor 

cultivate în sistem tradițional către consumatorii urbani

Formarea profesională a micilor fermieri în producția ecologică și 

dezvoltarea rețelei de parteneriate de tip abonament sezonier de 

furnizare către familiile urbane a producției proprii de calitate

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

70

Dezvoltarea unor întreprinderi sociale de inserție pe baza 

resurselor locale (produse agricole procesate, servicii turistice, 

etc.)

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

71

Dezvoltarea de întreprinderi sociale care utilizează ca materie 

primă deșeuri reciclabile local 

Utilizarea deșeurilor reciclabile pentru realizarea de produse cu 

valoare adăugată mai mare și comercializarea lor pe piață

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM, 

asociații, întreprinderi 

sociale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

72

Dezvoltarea unor centre de consiliere pentru revenirea în viața 

activă a persoanelor inactive sau a seniorilor din cartierele 

defavorizate

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

73

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM

74

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC, AJOFM

75
Crearea si finanțarea de centre-incubator pentru furnizarea de 

servicii sociale la nivelul comunității
76

77

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

78 Dezvoltarea curriculei școlare în parteneriat cu sectorul privat

79
Înfiinţarea de grădiniţe sociale pentru copiii care provin din familii 

cu venituri foarte mici

3.3.1. Creșterea accesului și 

participării la educație în condiții 

nediscriminatorii

3.3. Creșterea nivelului de educație 

3.2. Dezvoltarea și sprijinirea economiei sociale și 

promovarea antreprenoriatului social

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

Inspectoratul Școlar 

Județean

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

- programul „Reabilitare Şcoli” 

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale
Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

DGASPC

Formare a antreprenorilor pentru a-i sprijini în utilizarea 

resurselor de muncă inactive

Incubator pentru artizanatul în lemn din zona montană

Crearea unei structuri care să permită artizanilor tradiționali sau 

inovativi-creativi din județul Neamț să-și poată adapta producția 

pentru piață

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

3.2.3. Dezvoltarea unor 

incubatoare pentru 

antreprenoriatul social

3.2.2.Creșterea responsabilității 

sociale și promovarea 

inițiativelor de voluntariat și a 

incluziunii active

3.2.1. Sprijinirea dezvoltării 

întreprinderilor sociale și de 

inserție

3. Servicii sociale 

adecvate nevoilor 

populației



80

Program de asistare şcolară suplimentară, care să includă ajutor 

pentru pregătirea temelor, activităţi recreative, în funcţie de 

necesităţi pentru elevii din etnia rromă

81
Introducerea curriculumului specific, limba romani şi istoria 

rromilor, în unităţile de învăţământ cu procent mare de rromi

82

Iniţierea unor proiecte la nivelul primăriilor din judeţ  în vederea 

selecţionării şi îndrumării copiilor rromi către disciplinele sportive 

de performanţă.

83

Implicarea mediatorilor şcolari / metodiştilor rromi şi / sau a 

profesorilor de limba romani în asistarea cadrelor didactice la 

clase, acolo unde este cazul.

84 Dezvoltarea sistemului de transport școlar în zona rurală
Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

85
Furnizarea de pachete integrate de consiliere-sprijin material în 

parteneriat cu societatea civilă pentru a preveni abandonul școlar

86
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şcoală - comunitatea locală 

pentru asigurarea integrării în educație a copiilor de etnie rromă

87
Dezvoltarea sistemului educațional dual pentru o formare 

profesională care să răspundă nevoilor reale de pe piața muncii

88
Asistarea materială și financiară a elevilor lipsiţi de mediul 

familial, a celor proveniţi din medii dezavantajate
89 Asigurarea unui mediu fizic şcolar corespunzător

90

Identificarea grupurilor țintă din rândul etniei rrome pentru 

înscrierea în învățământul de masă sau în Programul “A doua 

şansă”

91
Programe de formare continuă și perfecționare periodică în 

domenii cu pronunțat accent pe specificul școlarizării etniei rrome

92
Organizarea unor ore suplimentare de consiliere psihologică a 

elevilor în prag de abandon şcolar.

93

Organizarea unor cursuri de formare a cadrelor didactice privind:

- cultura rromilor;

- istoria rromilor;

- condiţiile specifice şi mediul în care este educat copilul rrom.

94
Participarea ritmică, voluntară, a părinţilor elevilor rromi la 

derularea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare 

95
4.1.1. Dezvoltarea și 

modernizarea rețelelor de apă

Dotarea cu sisteme de alimentare cu apa a localităților de peste 

50 de locuitori conform Masterplanului în sectorul apă-canal

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale
Buget local, Fonduri Guvernamentale 

4. Un mediu 

înconjurător sănătos

4.1. Diminuarea gradului de poluare şi a altor 

efecte negative asupra mediului în contextul 

dezvoltării

3.3.1. Creșterea accesului și 

participării la educație în condiții 

nediscriminatorii

3.3.2. Reducerea părăsirii 

timpurii a școlii, prin măsuri de 

prevenție și acompaniere

3.3. Creșterea nivelului de educație 

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

Inspectoratul Școlar 

Județean

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

Inspectoratul Școlar 

Județean

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

- programul „Reabilitare Şcoli” 

3. Servicii sociale 

adecvate nevoilor 

populației



96
Dotarea cu sisteme de epurare a apei în mediul urban și rural 

conform Masterplanului în sectorul apă-canal

97

Introducerea, extinderea și reabilitarea sistemelor de canalizare în 

mediul urban și rural conform Masterplanului în sectorul apă-

canal

98 Actualizarea Planului Județean pentru Gestiunea Deșeurilor

99
Valorificarea resurselor energetice rezultate din instalațiile de 

gestionare a deșeurilor

100
Îmbunătăţirea sistemului de pre-colectare a deşeurilor menajere 

în mediul urban

101

Crearea unor întreprinderi sociale de colectare, compostare a 

deșeurilor organice și creare de îngrășământ natural

Dezvoltarea unei rețele de colectare-compostare a deșeurilor 

organice prin utilizarea unor compostatoare comune și 

redistribuirea lor către fermierii din zonă

102

Crearea de întreprinderi pentru colectarea diferențiată și 

transportul la centrele de colectare

Dezvoltarea unor rețele eficiente de colectori de deșeuri 

reciclabile

103
Cresterea eficienței activității de sortare în instalațiile 

componente ale SMID în județul Neamț

104 Creșterea gradului de valorificare a deșeurilor reciclabile sortate  

105
Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice şi de migraţie a 

speciilor în zona Moldovei în colaborare cu alte parcuri naționale

106
Readucerea la starea de conservare favorabilă a rezervaţiei 

ştiinţifice Poliţa cu Crini

107

Protectorii naturii Neamțului în zonele Natura 2000

(Dezvoltarea unei rețele de persoane-resursă care sa asigure 

urmărirea la nivel micro-local a implementării strategiei de 

management a zonelor Natura 2000, precum și informarea 

localnicilor și a turiștilor)

108
Implementarea măsurilor de conservare / a planului de 

management al Parcului Naţional Ceahlău (SCI)

109
Managementul integrat, conservativ şi durabil al Parcului Naţional 

Ceahlău şi al siturilor Natura 2000 din Masivul Ceahlău (SCI + SPA)

110 Reabilitare termică "Complex comunitar Romaniţa" , Roman

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Roman

111
Reabilitare termică "Complex de servicii Elena Doamna" , Piatra 

Neamţ

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local 

Piatra Neamț

4. Un mediu 

înconjurător sănătos

4.3. Exploatarea responsabilă a resurselor 

energetice regenerabile pentru o dezvoltare 

durabilă a județului

4.1.3. Încurajarea colectării 

selective a deșeurilor

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

4.1. Diminuarea gradului de poluare şi a altor 

efecte negative asupra mediului în contextul 

dezvoltării

4.2. Protecția cadrului natural

4.1.2. Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii de 

colectare și epurare a apelor 

uzate

4.2.2. Elaborarea și 

implementarea strategiilor de 

management și de vizitare ale 

siturilor Natura 2000

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FC și/sau FEADR, Buget 

local, Buget Județean, Fonduri 

Guvernamentale - Administrația 

Fondului pentru mediu

Buget local, Buget Județean, Fonduri 

Guvernamentale - Administrația 

Fondului pentru mediu

Fonduri de tip FEDR, Fonduri 

GuvernamentaleAdministraţia 

Fondului pentru Mediu, Buget Local, 

Instrumentul de asistență tehnică 

pentru eficiența energetică - ELENA 

(European Local ENergy Assistance)

Fonduri de tip FC și/sau FEADR, Buget 

local, Buget Județean, Fonduri 

Guvernamentale - Administrația 

Fondului pentru mediu

Buget local, Buget Județean, Fonduri 

Guvernamentale - Administrația 

Fondului pentru mediu

4.3.1. Realizarea de investiţii 

pentru creşterea eficienţei 

energetice

4.2.1. Îmbunătăţirea stării de 

conservare a ariilor naturale 

protejate



112
Reabilitare termică clădire Conacul Cantacuzino - Şcoala Şt. Cel 

Mare

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

113

Reabilitarea termică a clădirii CINEMA UNIREA pentru înființarea 

Centrului multifuncțional, multimedia de diseminare a 

informațiilor la nivel local și județean 

Consiliul Local Roman

114 Reabilitare termică clădire DGASPC

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local, 

DGASPC

115
Reabilitare termică obiectiv special ISU Petrodava -  punct 

comandă Bălţăteşti

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local, 

ISU Petrodava

116
Reabilitare termică clădire Inspecţie de Prevenire - Protecţie 

Civilă,  str. Mihail Sadoveanu, nr. 16

117
Reabilitare termică clădire Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra 

Neamţ

118
Reabilitare termică clădire Biblioteca Judeţeană “G.T.Kirileanu” 

Neamţ

119
Reabilitare termică Pavilion B şi Pavilion C - Centrul Militar 

Judeţean

120

În scopul dezvoltării localităților pe criterii de eficiență energetică 

în conformitate cu Directiva 2012/27/UE și Legea 121/2014  

privind eficiența energetică se propun următoarele soluții 

energetice pentru localitati:

• creșterea eficienței energetice prin modernizarea 

consumatorilor interiori și exteriori ai autorităților publice locale; 

• dispecerizarea, monitorizarea și controlul consumurilor de 

energie  aferent consumatorilor autorităților publice locale;

• producerea de energie din surse regenerabile pentru necesarul 

de consum al autorităților publice locale;

• creșterea mobilității urbane prin dezvoltarea trotuarelor 

inteligente;

121
Reabilitare termică clădire Consiliul Judeţean Neamţ, inclusiv 

anexe

122

4.3.2. Promovarea utilizării 

surselor alternative de energie, 

atât pentru mediul privat, cât şi 

pentru cel public

Finanțarea dezvoltării de sisteme de co-generare la scară mică și 

medie
Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FEDR, Fonduri 

Guvernamentale, Administraţia 

Fondului pentru Mediu, Buget Local, 

Instrumentul de asistență tehnică 

pentru eficiența energetică - ELENA 

(European Local ENergy Assistance)

123
Dotarea și formarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de 

Urgență

124
Integrarea principiilor DRR (disaster risk reduction) în procesul de 

întocmire /actualizare a PUG sau PUZ

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

4. Un mediu 

înconjurător sănătos

4.3. Exploatarea responsabilă a resurselor 

energetice regenerabile pentru o dezvoltare 

durabilă a județului

4.4.1. Modernizarea 

infrastructurii de intervenție 

pentru situațiile de urgență și 

formarea personalului conex

4.4. Întărirea capacității de intervenție la dezastre 

a autorităților implicate

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local, 

ISU Petrodava

Fonduri de tip FEDR, Fonduri 

GuvernamentaleAdministraţia 

Fondului pentru Mediu, Buget Local, 

Instrumentul de asistență tehnică 

pentru eficiența energetică - ELENA 

(European Local ENergy Assistance)

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

4.3.1. Realizarea de investiţii 

pentru creşterea eficienţei 

energetice



125

Protejarea monumentelor istorice/lăcașurilor de cult/clădirilor 

publice în fața situațiilor de urgență, în special prin dotarea 

acestora cu instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, 

precum și prin asigurarea rezervei de apă pentru intervenție, dar 

și prin consolidări pentru a răspunde solicitărilor seismice

126

Monitorizarea factorilor de mediu și prevenirea populației 

județului despre pericolul producerii unor situații de urgență prin 

realizarea unui sistem de înștiințare/alarmare județean modern și 

a unei hărți digitale a județului care să integreze, în straturi, 

informațiile necesare pentru monitorizarea, prevenirea și 

gestionarea situațiilor de urgență

127 Asigurarea hidranților de incendiu în toate localitățile

128
Formarea profesională a autorităților publice locale în domeniul 

managementului situațiilor de urgență

129

4.4.2. Creșterea suprafețelor 

acoperite cu vegetație și a 

pădurilor cu rol de protecție

Împăduriri în zonele supuse riscului de eroziune și/sau inundații

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local, 

ISU Petrodava

Fonduri de tip FEADR, Buget Local, 

Fonduri guvernamentale - Fondul de 

ameliorare a fondului funciar, 

constituit potrivit Legii nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Administrația 

Fondului pentru Mediu, Fondul de 

conservare și regenerare a pădurilor, 

constituit potrivit prevederilor art. 33 

din Legea nr. 46/2008, cu modificările 

și completările ulterioare

130
Formarea profesionala a fermierilor pentru dezvoltarea 

activităților de agro-turism

131
Crearea unui centru de incubare pentru afacerile în domeniul eco-

turistic

132 Crearea unor circuite de agro-turism în județ

133
Dezvoltarea site-ului de turism CJ Neamț și transformarea într-un 

portal web al întregului turism județean

134
Furnizarea de training pentru marketing-ul online pentru 

profesioniștii din sectorul turistic 
135 Turism montan - pe cărări de munte în Munţii Neamţului
136 Realizare pârtie de schi în stațiunea Durău

137
Turism de agrement - valorificarea potenţialului turistic din zona 

Lacului Izvorul Muntelui, judeţul Neamţ

138
Turism balnear - modernizarea bazei de tratament Staţiunea 

Bălţăteşti

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

4. Un mediu 

înconjurător sănătos

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

5.2. Dezvoltarea de produse turistice integrate și 

introducerea lor pe piață

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

5. Un sector turistic 

competitiv, pilon al 

economiei județene

5.2.1. Dezvoltarea infrastructurii 

și echipamentelor turistice 

pentru crearea de produse 

competitive

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

4.4.1. Modernizarea 

infrastructurii de intervenție 

pentru situațiile de urgență și 

formarea personalului conex

4.4. Întărirea capacității de intervenție la dezastre 

a autorităților implicate

5.1.1. Dezvoltarea de 

incubatoare pentru agro-turism 

în județul Neamț

5.1.2. Dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale 

în domeniul turistic

5.1. Sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului în 

domeniul turismului

Consiliul Județean 

Neamț, Consiliul Local, 

ISU Petrodava

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale



139
Punct de informare, bază de salvamont și administrare parc, pe 

platoul Masivului Ceahlău

140 Valorificarea potenţialului turistic din zona Masivului Ceahlău

141
Identificarea , adoptarea și promovarea brand-ului turistic al 

județului Neamț

142

Rețea de centre de informare turistică la nivel județean care să fie 

conectate la rețeaua regională și națională de centre de 

informare turistică

143
Elaborarea Masterplanului turistic al județului Neamț cu studierea 

nișelor turistice cu potențial ridicat de dezvoltare

144

5.2.3. Dezvoltarea activității 

Asociației de turism Neamț – 

structură asociativă public-

privată/publică/privată

Dezvoltarea și consolidarea  Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi 

Promovarea Turismului Neamţ - structură asociativă public-

privată

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale
Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

145

5.2.4. Organizarea unor 

evenimente cheie culturale, 

folclorice, sportive și artistice

Organizarea de evenimente cultural-artistice sau sportive pentru 

creșterea atractivității județului Neamț ca destinație turistică

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale
Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale (AFCN)

146
Turism cultural - restaurarea, protecţia şi valorificarea unor case 

memoriale din Judeţul Neamţ

147
Turism cultural -reabilitarea/restaurarea, protecţia şi valorificarea 

unor muzee din Judeţul Neamţ

148

5.4. Dezvoltarea accesibilității durabile a atracțiilor 

turistice din județul Neamț

5.4.1. Studierea posibilității de 

realizare de trasee verzi 

(Greenways) în zonele de 

atractivitate turistică

Analize în vederea posibilei realizări a unor drumuri verzi în 

judeţul Neamţ

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

149 Clusterul agro-textil-turistic Piatra Neamț

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

150

Incubator pentru întreprinderile creative

Dezvoltarea infrastructurii de incubare pentru antreprenorii 

creativi-inovativi din județul Neamț

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

mediul academic

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale, Program

național de reabilitare a

așezămintelor culturale din spațiul

rural și mic urban 

5.2. Dezvoltarea de produse turistice integrate și 

introducerea lor pe piață5. Un sector turistic 

competitiv, pilon al 

economiei județene

5.2.1. Dezvoltarea infrastructurii 

și echipamentelor turistice 

pentru crearea de produse 

competitive

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

5.3. Conservarea, protejarea și valorificarea 

durabilă  a patrimoniului cultural și natural al 

județului Neamț

6.1. Dezvoltarea mediului de afaceri

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

6.1.1. Dezvoltarea de clustere, 

incubatoare 

5.3.1. Reabilitarea patrimoniului 

natural și cultural de pe 

teritoriul județului Neamț și 

valorificarea lui turistică

5.2.2. Dezvoltarea marketingului 

turistic al județului Neamț

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

Asociația pentru 

Dezvoltarea și 

Promovarea Turismului 

Neamț

6. Un județ dezvoltat 

multipolar și  

echilibrat teritorial



151

6.1.2. Încurajarea clusterizării 

pentru sprijinirea dezvoltării 

producției agricole cu valoare 

adaugată mare

Dezvoltarea unui incubator în domeniul procesării produselor 

agricole în proximitatea municipiului Roman

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

152

6.2.1. Reabilitarea spațiilor 

publice în zonele urbane 

defavorizate 

Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice din cartierele 

defavorizate din mediul urban

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

153

6.2.2. Investiții în crearea și 

modernizarea infrastructurii de 

bază la scară mică în mediul 

rural

Dezvoltarea infrastructurii din spațiile publice în mediul rural
Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR si 

FEADR, Buget județean, Bugete 

locale, Fonduri guvernamentale

154
6.3. Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de 

comunicații în bandă largă de mare viteză

6.3.1. Sprijinirea adoptării 

serviciilor de broadband în 

zonele albe și gri cu potențial de 

dezvoltare economică

Introducerea internetului în bandă largă în "zonele gri" 

periurbane și rurale din județ

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR si 

FEADR, Buget județean, Bugete 

locale, Fonduri guvernamentale

155
6.4. Dezvoltarea sistemului de cadastru la nivelul 

teritoriului județului Neamț

6.4.1. Participare la 

îmbunătățirea cadastrală și 

înregistrării proprietăților în 

zonele rurale din România

Înregistrarea cadastrală a fondului funciar al județului (comune 

pilot)

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Buget local, Fonduri 

GuvernamentaleProgramul privind 

finanţarea elaborării Planurilor 

Urbanistice Generale şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism 

aferente

156

6.5.1. Înființarea, extinderea 

și/sau modernizarea fermelor 

zootehnice și vegetale

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice și 

vegetale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR si 

FEADR, Buget județean, Bugete 

locale, Fonduri guvernamentale

157
Sprijinirea dezvoltării structurilor asociative pentru procesarea 

produselor agricole

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

Agricultori

158
Măsuri pentru dezvoltarea instrumentelor de marketing modern 

pentru produsele tradiționale locale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale, 

Agricultori
159 Actualizarea Masterplanului apă-canal

160
Actualizarea Master Plan 2008-2038 pentru sistemul integrat de

gestionare a deșeurilor la nivelul județului Neamț 

161

Organizarea unei sesiuni de formare în domeniul eco-turismului 

pentru primării și personalul din administrația publică cu 

competențe care au incidență în sectorul turistic

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

162

Program de formare a funcționarilor publici în domeniile : IT, 

achiziții publice, financiar-contabilitate, comunicare, 

managementul schimbării, audit de calitate, audit de mediu, etc.

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

6.5. Dezvoltarea exploatațiilor agricole

6.6.1. Elaborarea, actualizarea 

cadrului strategic județean

6.6.2. Dezvoltarea capacității 

personalului din administrația 

publică de a implementa 

politicile publice relevante 

(formare profesională, schimburi 

de experiență, etc.)

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

6.5.2. Investiții în procesarea 

produselor agricole la nivel de 

fermă și investiții în vederea 

comercializării

6.1. Dezvoltarea mediului de afaceri

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR si 

FEADR, Buget județean, Bugete 

locale, Fonduri guvernamentale

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR si 

FEADR, Buget județean, Bugete 

locale, Fonduri guvernamentale

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

6.6. Creșterea capacității administrative

6. Un județ dezvoltat 

multipolar și  

echilibrat teritorial

6.2.  Creșterea calității vieții în zonele urbane și 

rurale



163

Extinderea implementării sistemului de management al calității, 

la nivelul tuturor primăriilor (parteneriat Instituția Prefectului 

județul Neamț - Consiliul Județean

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

164
Formare profesională în domeniul planificării strategice pentru 

personalul din administrația publică

Fonduri de tip FSE și/sau FEDR, Buget 

județean, Bugete locale, Fonduri 

guvernamentale

6.6.2. Dezvoltarea capacității 

personalului din administrația 

publică de a implementa 

politicile publice relevante 

(formare profesională, schimburi 

de experiență, etc.)

Consiliul Județean 

Neamț, Consilii Locale

6.6. Creșterea capacității administrative

6. Un județ dezvoltat 

multipolar și  

echilibrat teritorial


