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CAPITOLUL 1. PREZENTARE LOCALĂ 

Localizare geografică și acces 

Comuna Cîndeşti este poziţionată în partea de sud a judeţului Neamţ, pe malul drept 
al râului Bistriţa. Este situată la limita cu judeţul Bacău. Se învecinează la:  

 Nord: comunele Rediu şi Costişa (DJ 159) 
 Sud şi Est: judeţul Bacău (DJ 159 C, DJ 156) 
 Vest: comuna Tazlău (DJ 156 F) 

 

Coordonatele geografice ale comunei Cîndești sunt: 47º43’ latitudine nordică şi 
26º35’ longitudine estică. 
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Comuna Cîndeşti este traversată de o reţea majoră de căi rutiere care asigură 
legătura între localităţile componente, legătura cu comunele învecinate precum şi cu 
judeţul Bacău: 

 drumuri judeţene: DJ 159 C (face legătura cu DN15 Piatra Neamț-Bacău prin 
Costișa, iar în sens opus asigură legătura cu comunele Rediu și Borlești), DJ 
156, DJ 157 F (desprins din DJ 159 C în satul Cîndești spre Vădurele, 
realizează legătura cu comuna Tazlău) 

 drumuri comunale: DC 119 (face legătura între satele Cîndești – Bărcănești – 
Pădureni), iar DC 120 face legătura cu comuna Rediu prin satul Vădurele 

 şi drumurile săteşti. 
 

Scurt istoric și componență teritorial-administrativă 

Cîndeşti – sat, centru de comună, atestat documentar din 8 ianuarie 1523, din timpul 
lui Ştefăniţă Vodă. Numele provine de la familia Chianda (sau Cîndea/Chînde) care a 
primit de la voievodul Ştefan al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun, o feudă, în data de 4 
aprilie 1435. 

Bărcănești – una dintre cele mai vechi aşezări răzăşești, din timpul domniei lui Ştefan 
cel Mare. Denumirea satului provine de la numărul mare al locuitori autohtoni ce 
purtau numele de Barcan. În sat se află Biserica ortodoxă Bărcănești, cu hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul şi Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul”, 
ctitorită în perioada 1977-1981. Pe teritoriul satului Bărcănești funcționează Grădinița 
cu program normal. 

Dragova – unul dintre cele mai vechi sate răzășești, atestat documentar din 24 iulie 
1446, a purtat mai multe denumiri de-a lungul timpului, printre care şi Cotreanţa (în 
1964 primeşte numele de Dragova). Numele său este întâlnit în documente din timpul 
domniilor lui Petru Aron, Petru Şchiopul, Vasile Lupu, Eustachie Dabija. 

Se presupune că numele de Dragova, dat atât unui pârâu cât și unui sat component 
al comunei Cîndești, ar proveni de la satul Drăgotești. Acest sat a dispărut, dar a 
făcut parte din „Câmpul lui Dragoș” (atestat documentar din 8 aprilie 1419), din 
timpul lui Alexandru cel Bun.  

În sat se află Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena". 
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Pădureni – în sat se află Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru, 
Izvorîtorul de Mir", construită în perioada 1935-1940, precum și Școala primară 
Pădureni.   

Țîrdenii Mici – sat component, înregistrează cea mai mică suprafață la nivel de 
comună, precum și numărul cel mai mic de locuitori. 

Vădurele – sat component al comunei Cîndești pe teritoriul căruia se află Școala 
Primară Vădurele. 

Cele mai vechi urme ale aşezărilor omeneşti descoperite pe teritoriul comunei sunt 
mărturii ale culturii materiale, aparţinând perioadei neolitice din anii 5660 – 1700 
î.e.n. Constau în vase şi topoare din piatră. Au fost descoperite şi aşezări cu obiecte 
de ceramică şi fier din epoca geto-romană pe malul stâng al pârâului Dragova, în 
Dealul la Varniți şi la Cetăţuie. Descoperirea îi aparţine arheologului Constantin 
Matasă. Cele mai multe obiecte istorice descoperite pe teritoriul comunei se află la 
Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ, iar câteva fac parte din colecţia Şcolii Gimnaziale 
Cîndeşti.  

 

Elemente de cadru natural 

Tipuri de relief. Comuna Cîndești este situată în bazinul hidrografic al râului Bistrița, 
în partea premontană, precum și în zona deluroasă a Depresiunii Cracău-Bistrița. 
Relieful este unul de tranziție, fiind reprezentat prin dealuri, terase de luncă și versant 
în partea de est. 

Partea de vest și cea de sud-vest a comunei Cîndești se află în zona subcarpatică, 
reprezentative fiind Dealurile Tazlăului acoperite cu păduri. 

În centrul și sudul teritoriului comunei se află dealurile: Cîndești, Grozești, Gherasim 
și Runcii Mici. Aceste dealuri prezintă altitudini cuprinse între 250 și 350 m.  

Localitățile din comuna Cîndești sunt poziționate pe Văile: Cîndești, Dragova, Țiganca, 
Valea lui Ion.  

Clima. Comuna Cîndeşti este situată într-o zonă cu climat temperat-continental. 
Valorile medii ale temperaturilor anuale sunt cuprinse între 8,5°C şi 9°C. Cea mai 
ridicată temperatură s-a înregistrat în luna august 1952, de cca. +38°C, iar cea mai 
coborâtă temperatură înregistrată a fost de -28,6°C . 
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Precipitaţiile atmosferice înregistrează o medie de cca 649 mm. Aflată în bazinul 
hidrografic al râului Bistriţa, cea mai mare frecvenţă o au vânturile de vest şi nord. În 
zona comunei, vânturile ajung la viteze medii 5 m/secundă; în partea estică, pe 
versant, ajung și până la 6-7 m/secundă. 

Rețeaua hidrografică.  Teritoriul comunei Cîndeşti este străbătut de râul Bistriţa şi 
Pârâul Cîndeşti. Caracterizată printr-o reţea hidrografică bogată, comuna beneficiază 
de o alimentare fluvială intensă a râurilor. Primăvara sunt predominante apele mari, 
debitul maxim fiind înregistrat în lunile aprilie-mai. Debitul minim se înregistrează la 
sfârşitul verii şi începutul toamnei.  

Prin suprapunerea perioadei de ploi cu cea de topire a zăpezii, primăvara se produc 
inundaţii care afectează zonele adiacente albiei majore a pâraielor. De asemenea, 
comuna este bogată în surse de apă subterană.  

Solurile. Teritoriul comunei cuprinde soluri specifice zonelor de şes şi deal, ce sunt 
favorabile întreținerii de pășuni și fânețe, resursele solului fiind în principal legate de 
culturile agricole.  

Din punct de vedere geomorfologic, comuna se încadrează într-o subzonă aluvionară 
ce prezintă prundișuri și luturi de terasă.  

Vegetație. Vegetația spontană de pe teritoriul comunei Cîndești este formată din 
ierburi, arbuști și păduri de foioase (plop, mesteacăn, arin), caracteristice regiunilor 
de dealuri joase. La înălțimi mai mari se întâlnesc păduri de fag, stejar și carpen. 

În ceea ce privește vegetația ierboasă naturală, reprezentative sunt: firuța, iarba 
vântului, lucernă și trifoi. 

Faună. Fauna este reprezentată în special prin: 

 animale: veverița (Sciurux vulgaris), căprioara (Capreolus capreolus), 
mistrețul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), iepure (Lepus europeus), 
viezure (Meles meles), mistreț (Sus scrofa), pisica sălbatică (Felis silvestris), 
urs (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus, C. carpathicus), lup (Canis lupus) 
ș.a. 

 păsări: ciocănitoarea de grădină (Dendrocopos syriacus), ciocănitoarea neagră 
(Dryocopus martius), ciocănitoarea verde (Picus viridis), pițigoiul, scatiul 
(Carduelis spinus), alunarul (Nucifraga caryocatactes), sticletele (Carduelis 
carduelis), privighetoarea (Luscina megarhynchos), vrabia (Passer 
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domesticus), corbul (Corvus corax), uliul (Accipiter gentilis), gaița (Garrulus 
glandarius), sturz (Turdus viscivorus)  ș.a. 

 reptile: șarpele orb (Anguis fragilis), șopârla (Lacerta agilis), gușter (Lacerta 
viridis), ș.a. 

 

Relații în teritoriu  

Comuna Cîndeşti este singura localitate din judeţul Neamţ care face parte din Grupul 

Pentru Dezvoltare Locală - GAL Valea Tazlăului. Este situată în partea de nord a 

teritoriul. 

Grupul Pentru Dezvoltare Locala - GAL Valea Tazlăului  este arondat Regiunii de 

Dezvoltare 1 Nord Est şi are în componenţă localităţi din nordul judeţului Bacău şi 

sudul Judeţului Neamţ. 

Din punct de vedere geografic, teritoriul GAL Valea Tazlăului este situat în cea mai 

mare parte în zona Subcarpaţilor Moldovei şi într-o mică parte în zona Carpaţilor 

Orientali: 

 Partea nord-estică, situată în zona Subcarpaţilor Moldovei, în Depresiunea 

Cracău-Bistriţa 

 Partea centrală este situată în zona Subcarpaţilor Moldovei, în depresiunea 

Tazlău – Casin 

 Partea nord-vestică este situată într-o zonă muntoasă, puternic cutanată, ce 

înglobează grupa estică a Carpaţilor Orientali. 

Grupul pentru Dezvoltare Locală GAL Valea Tazlăului are în componenţă 8 localităţi 

din judeţul Bacău - Blăgeşti, Scorţeni, Strugari, Sănduleni, Bereşti-Tazlău, Ardeoani, 

Solonţ, Zemeş – şi o localitate din sudul Judeţului Neamţ – Cîndeşti. 

Teriroriul microregiunii GAL Valea Tazlăului se învecinează cu: 

 La nord: localităţile Pârjol şi Balcani (judeţul Bacău), localităţile Rediu şi Tazlău 

(judeţul Neamţ) 

 La sud: Livezi şi Berzunţi (judeţul Bacău) 
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 La est: Buhuşi, Racova, Gîrleni, Mărgineni, Măgura, Luizi Călugăra şi Nicolae-

Bălcescu (judeţul Bacău) 

 La vest: Asău, Moineşti, Măgireşti şi Poduri (judeţul Bacău). 

 

Imagini din comuna Cîndești 
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CAPITOLUL 2. POPULAȚIA STABILĂ ȘI STRUCTURĂ DEMOGRAFICĂ 

Demografie – evoluție și potențial 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, județul Neamț cuprinde: două municipii 
(Piatra-Neamţ – care este şi reşedinţă de judeţ – şi Roman), trei oraşe (Bicaz, Roznov 
şi Târgu Neamţ), 78 de comune şi 344 de sate. 

Organizarea administrativă a teritoriului județului Neamț 

Categorii de unitati administrative Anul 2013 

 număr 

Municipii 2 

Orașe 3 

Localități componente ale municipiilor și orașelor 16 

Comune 78 

Sate 344 

Din care: aparțin de municipii și orașe 3 

sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

La 1 ianuarie 2014, efectivul demografic al județului Neamț era de 553.156 persoane, 
din care 346.963 persoane erau localizate în mediul rural (62,7%). 

Raportat la aceeași dată (1 ianuarie 2014), populația stabilă din comuna Cîndești era 
de 4.060 persoane, reprezentând 1,2% din populația rurală din județul Neamț. În 
ultimii 6 ani de zile, în perioada 2009-2014, efectivul demografic al comunei Cîndești 
a înregistrat un trend descendent, populația stabilă a scăzut cu 154 persoane 
(echivalentul unei scăderi de 3,7%).  

Trendul descendent al efectivului demografic din comuna Cîndești este foarte 
accentuat comparativ atât cu evoluția populației rurale nemțene (-1%), cât și cu cea 
înregistrată la nivelul Regiunii Nord-Est (-0,1%), precum și cu evoluția populației 
rurale la nivel național (-0,7%).  

Evoluția populației din mediul rural în perioada 2009-2014 

 Mediul rural... 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2009 

  persoane pers. % 

România 
9,663,51

6 
9,643,51

6 
9,635,62

0 
9,618,38

9 
9,623,59

7 
9,598,51

5 
-

65,001 
-

0.7% 

Regiunea Nord-
Est 

2,111,31
3 

2,110,42
8 

2,109,25
1 

2,105,15
7 

2,106,56
0 

2,108,50
4 

-2,809 -
0.1% 

Jud. Neamț 350,548 350,269 350,419 348,837 348,042 346,963 -3,585 -
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1.0% 

Com. Cîndești 
4,214 4,188 4,139 4,105 4,085 4,060 -154 -

3,7% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

Rata de creștere / descreștere a populației  din mediul rural în perioada 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009…2014 

  persoane % față de anul precedent % mediu 

România 9,663,516 -0.2% -0.1% -0.2% 0.1% -0.3% -0.10% 

Regiunea Nord-Est 2,111,313 0.0% -0.1% -0.2% 0.1% 0.1% -0.01% 

Jud. Neamț 350,548 -0.1% 0.0% -0.5% -0.2% -0.3% -0.18% 

Com. Cîndești 4,214 -0.6% -1.2% -0.8% -0.5% -0.6% -0.82% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

  

Analizând structura efectivului demografic rural pe sexe, se observă că la 1 ianuarie 

2014, la nivel național, ponderea persoanelor de sex feminin este de 50,01% și 

ponderea persoanelor de sex masculin este de 49,99%, iar la nivelul comunei 

Cîndești distribuția este ușor înclinată spre partea masculină (50,67% persoane sunt 

de sex masculin și 49,33% sunt persoane de sex feminin).  

Structura populației din mediul rural pe sexe, la 1 ianuarie 2014 
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Mediul rural din .... Total Masculin Feminin Masculin Feminin 
Raportul de 

masculinitate 

 
persoane % bărbați la 100 femei 

România 9,598,515 4,798,251 4,800,264 49.99% 50.01% 100.0 

Regiunea Nord-Est 2,108,504 1,066,816 1,041,688 50.60% 49.40% 102.4 

Jud. Neamț 346,963 173,998 172,965 50.15% 49.85% 100.6 

Com. Cîndești 4,060 2,057 2,003 50.67% 49.33% 102.7 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

 

 

Având în vedere distribuția populaţiei din mediul rural pe sexe, se observă că există o 

diferență mică între populația feminină înregistrată la nivel naţional cu cea 

înregistrată la nivel regional sau la nivel județean, populația feminină reprezentând 

între 49,40% și 50,01% din totalul demografic rural. 

Raportul de masculinitate reprezintă raportul dintre numărul bărbaților și cel al 

femeilor dintr-o populație dată, fiind în general exprimat ca numărul de bărbați la 100 

de femei. În comuna Cîndești, la data de 1 ianuarie 2014, predomina populația de 

sex masculin, raportul de masculinitate fiind de 102,7 bărbați la 100 femei, în timp ce 

49.99% 50.60% 50.15% 50.67%

50.01% 49.40% 49.85% 49.33%
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analiză comparativă, 1 ianuarie 2014
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în mediul rural din județul Neamț raportul de masculinitate avea valoarea de 100,6 

(100 bărbați la 100 femei). 

În ianuarie 2014, densitatea populaţiei din comuna Podoleni era de 107,6 locuitori / 

kmp, fiind mai mare decât media județeană rurală de 62,3 locuitori / kmp. 

În comuna Cîndești, din 4.060 persoane (populația înregistrată în ianuarie 2014), 

15,8% sunt tineri (cu o vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani), 67,7% sunt adulți, iar 

16,5% sunt persoane vârstnice (65 ani și peste). Observăm că numărul persoanelor 

vârstnice este ușor mai mare decât numărul persoanelor tinere.  

 

Din distribuția pe grupe de vârstă și pe sexe a comunei Cîndești, se observă că atât 
segmentul de populaţie tânără (0-14 ani), cât şi cel de populație adultă (15-64 ani) 
sunt mai bine reprezentate la nivelul populației de sex masculin (86,7% din totalul 
populației de sex masculin sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 0 și 64 ani), în 
comparație cu ponderea per total (83,6%) și ponderea la nivelul populației de sex 
feminin (80,5%). 

La 1 iulie 2013, segmentul de populație vârstnică era mai bine reprezentat la nivelul 
populației de sex feminin, 19,5% din populația de sex feminin având o vârstă de 
minim 65 de ani. 

0-14 ani
15.8%

15- 64 ani
67.7%

65 ani +
16.5%

Structura populației din comuna Cîndești pe grupe de 
vârstă, la 1 ianuarie 2014
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Structura populației din comuna Cîndești pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2013 

  Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 
Raportul de 

masculinitate 

  persoane % bărbați la 100 femei 

0-14 ani 661 314 347 16.3% 15.3% 17.3% 90.5 

15- 64 ani 2738 1467 1271 67.4% 71.4% 63.2% 115.4 

65 ani + 666 274 392 16.4% 13.3% 19.5% 69.9 

Total 4,065 2055 2010 100.0% 100.0% 100.0% 102.2 

vârsta medie 39.3 ani 38.2 ani 40.5 ani - - - - 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

Analizând structura populației pe grupe de vârstă, se observă că raportul de 

masculinitate variază datorită faptului că mortalitatea este diferită în cazul 

persoanelor de sex masculin, respectiv persoanelor de sex feminin. La nivelul 

comunei Cîndești, indicatorul raportului de masculinitate pentru categoria de vârstă 

65 de ani și peste are o valoare de 69,9 bărbați la 100 femei. Valoarea acestui 

indicator este mult mai mică în comparație cu raportul de masculinitate per total 

(102,2), fapt datorat fenomenului cunoscut ca „speranţa de viaţă mai mare la femei”.  

În anul 2013, potrivit Institutului Național de Statistică, la nivelul județului Neamț, 

speranța de viață, per total, a fost de 74,83 ani, în timp ce pe sexe speranța de viață 

a fost de 71,15 ani la bărbați, iar la femei cu 7,5 ani mai mare (78,65 ani). 
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Având în vedere distribuția populației din comuna Cîndești pe grupe mici de vârstă, se 

remarcă o pondere mai mare a persoanelor de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 

20-24 ani (383 persoane, reprezentând 19,1% din populația totală de sex feminin) 

comparativ cu ponderea persoanelor de sex masculin pentru aceeași grupă de vârstă 

(155 persoane, 7,5% din populația totală de sex masculin). 

O populație feminină mai numeroasă decât cea masculină se observă și în cazul 

categoriei de vârste cuprinse între 10-14 ani (301 persoane de sex feminin, 130 

persoane de sex masculin), precum și în cazul categoriei de vârste cuprinse între 30-

34 ani (363 persoane de sex feminin, 163 persoane de sex masculin). 
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În cazul categoriei de vârste cuprinse între 60 și 79 de ani, se remarcă tot populația 

feminină, fiind mai numeroasă decât cea masculină (403 persoane de sex feminin, 

308 persoane de sex masculin). Acest fapt s-ar datora speranței de viață mai mare la 

femei.  

Populația de sex masculin are o pondere mai mare în cazul categoriei cuprinse între 

35 și 49 ani (521 de persoane de sex masculin, 426 persoane de sex feminin). 

Raportul de dependență demografică reprezintă un indicator al poverii economice pe 

care populația productivă (persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani) o poartă, 

deși există situații în care unele persoane denumite generic „dependente” (ne referim 

la persoanele cu vârsta de până la 15 ani și cele de peste 65 ani) sunt active, iar cele 

în vârstă productivă (de muncă) sunt dependente din punct de vedere economic. 

Indicatori demografici la nivelul teritoriului comunei Cîndești și mediul rural românesc, la 1 iulie 2013 

  com. Cîndești jud. Neamț reg. Nord-Est România 

 1 iulie 2013: persoane, mediul rural 

0-14 ani 661 55,382 389,030 1,549,765 

15-64 ani 2738 230,643 1,365,993 6,303,881 

65 ani și peste 666 61,390 350,568 1,748,308 

total 4,065 347,415 2,105,591 9,601,954 

raportul de dependență demografică* 48.5 50.6 54.1 52.3 

gradul de îmbătrânire demografică** 100.8 110.8 90.1 112.8 
* = raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane de sub 15 ani și de peste 65 ani) și 

populația în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de persoane. 
* * = raportul dintre populaţia cu vârstă de 65 ani +  şi populaţia cu vârsta cuprinsă între  0 și 14 ani exprimat la 

100 persoane 
sursa datelor: INS, calcule proprii 

La nivelul comunei Cîndești, la 1 iulie 2013, raportul de dependență demografică era 

de 48,5%, astfel la fiecare 100 de persoane în vârstă de muncă (15-64 de ani) revin 

48,5 persoane dependente (0-14 ani și 65 ani și peste). 

Valoarea înregistrată în comuna Cîndești este mai mică decât valorile înregistrate la 

nivelul mediului rural național, la nivelul mediului rural regional, precum și la nivelul 
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mediului rural nemțean (valorile înregistrate aici fiind similare, indicatorul având 

valorile cuprinse între 50,6% și 54,1%).  

Presiunea asupra persoanelor active din comuna Cîndești este mai mică comparativ 

cu valorile înregistrate la nivel județean (50,6%), regional (54,1%), național (52,3%), 

așa cum se observă din cartograma indicatorilor demografici. 

 

Gradul de îmbătrânire demografică reprezintă raportul populației tinere la populația 

vârstnică, fiind cunoscut și sub numele de indicele vitalității populației. În comuna 

Cîndești, valoarea gradului de îmbătrânire demografică este de 100,8%, fiind mai 

mare decât valoarea regională înregistrată la nivel rural (90,1%), și mai mică 

comparativ cu valorile înregistrate la nivel general pentru spațiul rural românesc 

(112,8%) și la nivel județean (110,8%). Valorile înregistrate la nivelul comunei 

Cîndești, precum și cele înregistrate în arealul rural național sunt sub valoarea de 

150%, asigurând înlocuirea generațiilor.  

Natalitate, mortalitate şi spor natural. În comuna Cîndești, în anul 2013, s-au 

înregistrat 42 de născuți vii și 65 de cazuri de deces, rezultând un spor natural de -23 

persoane. Tot în anul 2013, rata natalității a fost de 10,3‰, fiind similară celei 
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înregistrate în mediul rural regional (10,4‰) și mai mare comparativ cu valorile 

înregistrate în mediul rural nemțean (9,3‰) și-n mediul rural românesc (9,4‰).  

În comuna Cîndești, rata mortalității era de 16‰ în anul 2013, valoarea acesteia 

fiind superioară valorilor înregistrate în arealul rural românesc (de 13,9‰), în arealul 

rural regional (12,9‰) și în arealul rural județean (12,9‰). 

În mediul rural românesc rata sporului natural înregistrează valoarea negativă de -

4,6‰.  În comuna Cîndești, în anul 2013, rata sporului natural a fost de -5,7‰, 

fiind mai mare  decât valoarea înregistrată la nivel județean (-3,7‰) și decât media 

regională rurală (-2,4‰).  

 

Mișcarea naturală la nivelul teritoriului comunei Cîndești și mediul rural românesc 

 
România reg. Nord-Est jud. Neamț com. Cîndești 

 Anul 2013: ‰, mediul rural 

rata natalității 9.4 10.4 9.3 10.3 

rata mortalității 13.9 12.9 12.9 16.0 

rata sporului natural -4.6 -2.4 -3.7 -5.7 

sursa datelor: calcule proprii pe baza datelor INS 
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Evoluția ratei natalității și mortalității la nivelul comunei Cîndești 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

rata natalității 9.4 9.7 8.2 6.6 8.8 10.3 

rata mortalității 12.2 9.7 13.4 11.9 10.3 16.0 

rata sporului natural -2.8 0.0 -5.3 -5.3 -1.5 -5.7 

sursa datelor: calcule proprii pe baza datelor INS 

 

 

În anul 2008 și-n perioada 2010-2013, rata sporului natural la nivelul comunei 

Cîndești a fost negativă, cu valori cuprinse între -1,5‰ și -5,7‰. În anul 2009, rata 

sporului natural este 0, numărul născuților vii fiind egal cu numărul decedaților (s-au 

înregistrat 41 cazuri de născuți vii și 41 cazuri de decedați).  

În perioada 2008-2013, în anul 2013 s-a înregistrat cea mai mare rată negativă a 

sporului natural, de -5,7‰, fiind mai mare cu 4,2 ‰ comparativ cu anul anterior 

(2012).  

Nupţialitate şi divorţialitate. În anul 2013, în mediul rural din județul Neamț, au 

fost oficiate 1465 de căsătorii la oficiile de stare civilă, reprezentând 17% din numărul 

celor înregistrate în mediul rural regional (8570).  
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Tot în anul 2013, au fost pronunțate 399 de divorțuri, prin hotărâri judecătorești 

definitive şi conform Legii nr. 202/2010, reprezentând 19,2% din numărul divorțurilor 

pronunțate în mediul rural la nivelul Regiunii Nord-Est.  

Căsătorii și divorțuri la nivelul teritoriului comunei Cîndești și mediul rural românesc 

  um com. Cîndești jud. Neamț reg. Nord-Est România 

    anul 2013, mediul rural 

căsătorii număr 27 1465 8570 38522 

divorțuri număr 3 399 2082 8913 

rata de nupțialitate ‰ 6.6 4.2 4.1 4.0 

rata de divorțialitate ‰ 0.7 1.1 1.0 0.9 

sursa datelor: calcule proprii pe baza datelor INS 

În anul 2013, la nivelul comunei Cîndești, s-au oficiat 27 de căsătorii și s-au 

pronunțat 3 divorțuri. În comparație cu anul anterior (2012), numărul căsătoriilor a 

crescut cu 8, în timp ce numărul divorțurilor a scăzut cu 3.  

 

Pe parcursul anilor 2008-2013, a scăzut atât rata nupțialității, cât și rata divorțialității. 

În anul 2010 s-a înregistrat cea mai mică rată a divorțialității (0,2 ‰).  
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CAPITOLUL 3. FORȚA DE MUNCĂ 

Populația activă și ocupată 

Potrivit datelor de la Direcția Județeană de Statistică Neamţ, la momentul 

Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, populația stabilă a comunei 

Cîndești era de 3.232 persoane, din care 1.636 persoane reprezentau populația de 

sex feminin (50,6%). 

Din totalul populației stabile, de 3.232 persoane, 39,7% erau localizate în satul 

Cîndești (cu statut de reședință), 27,2% erau localizate în satul Vădurele, 15,7% în 

satul Bărcănești, 7,3% în Dragova, 6,2% în Pădureni și 3,9% în Țîrdenii Mici. 
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Din populația stabilă a comunei Cîndești, de 3.232 persoane, 1.539 persoane 

constituie populația activă (reprezentând 47,6% din totalul populației stabile). 
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Analizând structura populației active pe sexe, 60,2% sunt de sex masculin (927 

persoane), iar 39,8% sunt de sex feminin (612 persoane). 

Din totalul populației active din comuna Cîndești, populația ocupată reprezenta 

94,6% (fiind formată din 1456 persoane), iar 5,4% era constituită din șomeri (83 de 

persoane).  Din cei 83 de șomeri, 63 sunt în căutarea primului loc de muncă (4,1% 

din totalul populației active), iar 20 sunt în căutarea unui alt loc de muncă 

(reprezentând 1,3% din totalul populației active).  

 

În ceea ce privește repartiția populației ocupate și a șomerilor în căutarea unui alt loc 

de muncă pe activități ale economiei naționale, la momentul Recensământului 

Populației și Locuințelor din anul 2011, 70,6% dintre persoane erau concentrate în 

agricultură, silvicultură și pescuit.  O pondere de 11,6% s-a înregistrat în construcții, 

5,4% în servicii și activități private.  

Cele mai mici ponderi ale populației ocupate și a șomerilor în căutarea unui alt loc de 

muncă s-au înregistrat în sectorul serviciilor și activităților publice (4,6%), în industrie 

(4,1%), și în comerț (3,7%).  
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Pentru a evidenția statutul economic al comunei Cîndești, este necesară analizarea 

ratei de ocupare. Această rată de ocupare a resurselor de muncă este reprezentată 

prin raportul, exprimat în procente, dintre populația ocupată civilă și resursele de 

muncă, conform definiției oficiale INS București.  

Având în vedere datele de la momentul Recensământului Populației și Locuințelor din 

anul 2011, rata de ocupare la nivelul comunei Cîndești este de 94,6%. Această 

valoare este superioară atât mediei naționale înregistrată în anul 2011 (59,6%), ratei 

de ocupare înregistrată la nivel regional (49,7%), cât și la nivelul județului Neamț 

(51,1%). 

 

Șomeri și rata șomajului 

În comuna Cîndești, în perioada iulie 2013 - iulie 2014, numărul total al șomerilor a 

oscilat între valoarea minimă înregistrată de 47 de persoane (în luna ianuarie 2013) și 

valoarea maximă înregistrată de 106 persoane (în luna iulie 2014). 
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Din cei 106 șomeri înregistrați în luna iulie 2014, 69,8% sunt de sex masculin și 

30,2% sunt de sex feminin.  
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La momentul Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, erau înregistrați 83 

de șomeri, dintre care 75,9% sunt în căutarea primului loc de muncă, iar 24,1% sunt 

în căutarea primului loc de muncă.  

 

Populația inactivă  

La momentul Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, populația 

stabilă a comunei Cîndești era de 3.232 persoane, din care 1.693 persoane formau 

populația inactivă (reprezentând 52,4% din totalul populației stabile). Din punct de 

vedere al structurii pe sexe, populația inactivă era formată în proporție de 39,5% din 

persoane de sex masculin, 60,5% reprezentând populația feminină inactivă.  

Din punct de vedere al repartiției populației inactive din comuna Cîndești pe categorii, 

se remarcă o pondere de 29,5% a elevilor și studenților, o pondere de 28,7% a 

pensionarilor. Persoanele casnice reprezintă 22% din totalul populației inactive, iar 

17% sunt persoane întreținute (de alte persoane, de stat, de organizații private sau 

din alte surse). 
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Salariați 

În anul 2013, numărul mediu al salariaților la nivel național era de 4.443.554 

persoane, conform datelor prelucrate de la Institutul Național de Statistică. 

Procentual, reprezintă 20,9% din populația totală stabilă din iulie 2013. În Regiunea 

de Dezvoltare Nord-Est numărul mediu al salariaților era de peste 490 mii persoane, 

reprezentând 13,5% din totalul populației. La nivelul județului Neamț, ponderea 

numărului mediu de salariați din totalul populației era de 13,3 %.  

În anul 2013, în comuna Cîndești numărul mediul al salariaților era de 130 persoane, 

fiind cu 58,5% mai mare comparativ cu numărul mediu de salariați înregistrat în anul 

2004 (82 persoane). În comparație cu ponderile înregistrate la nivel național, regional 

și județean, în comuna Cîndești numărul mediu al salariaților reprezintă doar 3,2% 

din totalul populației stabile, înregistrată la 1 iulie 2013.  
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28.7%

Casnice
22.0%

Întreținuți*
17.0%

Alte situații
2.8%

Repartiția populației inactive din comuna Cîndești 

pe categorii, RPL 2011

* întreținuți de: alte persoane, de 
stat, de organizații 
private, din alte surse
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La 1 iulie 2013, în comuna Cîndești, populația cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani era 

de 2.738 persoane, rezultând o pondere de 7,4% a numărului mediu de salariați care 

fac parte din grupul de persoane apte de muncă. 

Evoluția numărului mediu al salariaților din comuna Cîndești și la nivel național 

  2004 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2004 

    persoane 
persoan

e 
% 

România 
4,468,83

7 
... 5,046,31

7 
4,774,26

3 
4,376,04

4 
4,348,73

9 
4,442,86

5 
4,443,55

4 
-25,283 -0.6% 

reg. Nord-
Est 

563,041 ... 592,399 556,601 499,314 492,185 505,799 497,928 -65,113 -
11.6% 

jud. Neamț 
87,208 ... 86,530 81,943 73,579 73,301 74,004 73,762 -13,446 -

15.4% 

com. 
Cîndești 

82 ... 140 126 117 130 111 130 48 58.5% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

 

În anul 2012, numărul mediu al salariaților din comuna Cîndești este de 111 

persoane. 45,9% dintre salariații comunei Cîndești lucrează în sectorul public, fiind 

angajați în administrație, învățământ, sănătate, etc. 32,4% sunt angajați în industrie, 

9% în comerț, 9% în sectorul serviciilor private. Cele mai mici ponderi ale angajaților 
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s-au înregistrat în construcții și în agricultură, ambele domenii acaparând câte 1,8% 

dintre salariați.   

 

Numărul mediu al salariaților din comuna Cîndești și județul Neamț 

  
comuna 
Cîndești 

județul Neamț 
comuna 
Cîndești 

județul Neamț 

  persoane % 

Total 111 74004 100.0% 100.0% 

Agricultură, silvicultură, pescuit 2 2903 1.8% 3.9% 

Comerț 10 14813 9.0% 20.0% 

Construcții 2 5661 1.8% 7.6% 

Industrie 36 21373 32.4% 28.9% 

Servicii 10 10519 9.0% 14.2% 

Servicii publice (administrație, 
învățământ, sănătate etc.) 

51 18735 45.9% 25.3% 

sursa datelor: INS, DJS Neamț, calcule proprii 

Analizând comparativ comuna Cîndești cu situația existentă la nivelul județului Neamț, 

din punct de vedere al numărului mediu de salariați pe activități economice, se 

observă diferențe semnificative în sectorul serviciilor publice și comerț.  

Servicii publice 
(administrație, 
învățământ, 

sănătate etc.)
45.9%

Comerț
9.0%

Industrie
32.4%

Construcții
1.8%

Servicii
9.0%

Agricultură, 
silvicultură, 

pescuit
1.8%

Structura numărului mediu al salariaților din comuna
Cîndești pe activități economice (anul 2012)

număr mediu salariați
total: 111 persoane
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Ponderea angajaților din comuna Cîndești în domeniul serviciilor publice 

(administrație, învățământ, sănătate, etc.) este de 45,9%, fiind mai mare comparativ 

cu ponderea înregistrată la nivelul județului Neamț pentru aceeași categorie de 

angajați (25,3%). 

În județul Neamț, ponderea salariaților în comerț este de 20%, în timp ce la nivel 

local este de 9%.  

 

Câștigul salarial 

În anul 2013, la nivelul județului Neamț câștigul salarial nominal mediu brut lunar era 

de 1650 lei, valoarea acestuia fiind inferioară atât sumei câștigate de un salariat la 

nivelul Regiunii Nord-Est (1808 lei), cât și mediei înregistrate la nivel național, de 

2163 lei. 

 

Câștigul mediu brut al unui salariat din județul Neamț reprezintă 76% din câștigul 

mediu brut înregistrat la nivel național și 91% din salariul mediu brut lunar câștigat 
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de un salariat din Regiunea Nord-Est. Rezultă o diferență procentuală de -23,7% între 

câștigul mediu brut lunar înregistrat la nivel județean comparativ cu media națională, 

și de - 8,7% comparativ cu media regională.  

Evoluția câștigului nominal mediu brut și net în România 

  
Câștig salarial nominal mediu BRUT 

lunar 
Câștig salarial nominal mediu NET 

lunar 

  2008 2013 2013/2008 2008 2013 2013/2008 

  lei lei lei % lei lei lei % 

România 1761 2163 402 22.8% 1309 1579 270 20.6% 

Regiunea Nord-Est 1543 1808 265 17.2% 1155 1321 166 14.4% 

Județul Neamț 1394 1650 256 18.4% 1040 1198 158 15.2% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

Angajații din județul Neamț beneficiau în anul 2013 de un salariu nominal mediu 

lunar de 1198 lei, fiind cu 158 lei mai mare decât cel înregistrat în anul 2008 

(înregistrându-se o creștere de 15,2%). În perioada 2008-2013, la nivel național 

câștigul salarial nominal mediu net lunar a crescut cu 270 lei (20,6%), iar la nivel 

regional cu 166 lei (14,4%). 
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 Cartograma „categorii de populație” 
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CAPITOLUL 4. ECONOMIE 

Conturi naționale 

În anul 2011, în România, s-a înregistrat un produsul intern brut (PIB) regional pe 

locuitor - prețuri curente, în valoare de 26,099.9 lei / locuitor (calculat conform CAEN 

Rev. 2). Această valoare este mai mică comparativ cu valoarea produsului intern brut 

pe locuitor înregistrat pentru Regiunea București-Ilfov (65,757.3 lei / locuitor). 

Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor - prețuri curente 

 2008 2009 2010 2011 2008/2011 

 ron / locuitor ron / locuitor % 

România 23,934.6 23,341.4 24,435.9 26,099.9 2,165.3 9.0% 

Regiunea Nord -Vest 21,542.1 21,297.4 21,827.2 22,523.0 980.9 4.6% 

Regiunea Centru 22,707.7 22,618.8 23,428.3 24,395.4 1,687.7 7.4% 

Regiunea Nord - Est 14,794.5 14,649.3 15,014.8 15,445.2 650.7 4.4% 

Regiunea Sud-Est 19,098.9 18,738.2 20,076.8 21,258.1 2,159.2 11.3% 

Regiunea București - Ilfov 59,680.2 55,079.3 58,137.0 65,757.3 6,077.1 10.2% 

Regiunea Sud - Muntenia 19,648.1 19,913.7 20,288.2 21,550.8 1,902.7 9.7% 

Regiunea Sud -Vest - Oltenia 17,831.8 17,752.8 18,735.1 19,960.9 2,129.1 11.9% 

Regiunea Vest 26,173.2 25,602.4 27,640.0 28,940.4 2,767.2 10.6% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

În regiunea Nord-Est produsul intern brut / locuitor, în anul 2011, a înregistrat 

valoarea de 15,445.2 lei - se remarcă o creștere de 4,4% comparativ cu anul 2008. 

Produsul intern brut al regiunii Nord-Est reprezintă doar 0.6% din media națională și 

o cincime din PIB regional București-Ilfov. 
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În anul 2013, potrivit datelor furnizate de Comisia Națională de Prognoză („Prognoza 

de primăvară”, iunie 2013) la nivelul județului Neamț PIB a crescut real cu 1,8%, în 

timp ce la nivel regional creșterea este de 1,6%. 

Evoluţia principalilor indicatori economico – sociali pe județe, Regiunea Nord-Est în anul 2013 

  
Total 

regiune 
Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui 

 modificare procentuală față de anul precedent 

Creștere reală a PIB 1.6 1.2 2.4 1.1 1.8 2.8 0.5 

PIB/locuitor (euro) 4,150 4,700 3,366 5,388 3,485 3,982 2,804 

Populația ocupată civilă medie 1.2 1.1 1.4 1.0 1.4 1.0 1.5 

Numărul mediu de salariați 2.0 2.8 2.5 2.0 1.0 1.2 2.7 

Rata șomajului înregistrat - % 5.6 6.2 4.2 4.8 4.7 5.2 9.9 

Câștigul salarial mediu net 
lunar  

(lei / salariat) 
1295 1328 1185 1455 1188 1212 1198 

Câștigul salarial mediu net 
lunar 

5.3 3.1 5.2 6.2 5.8 5.6 6.5 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

Analizând datele ce prezintă evoluția principalilor indicatori economico-sociali, în ceea 

ce privește Regiunea Nord-Est se remarcă faptul că în anul 2013, în profil teritorial,  
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comparativ cu anul precedent, județul Suceava a înregistrat cea mai mare evoluție a 

PIB-ului (2,8%), cea mai slabă evoluție înregistrându-se la nivelul județului Vaslui 

(0,5%). 

 

Mediul de afaceri 

În anul 2012, întreprinderile active din România numărau peste 472 mii unități. Dintre 

acestea, 50.298 unități sunt localizate în Regiunea Nord-Est, reprezentând 10,7% din 

total. În profil regional, în județul Neamț sunt înregistrate 8073 întreprinderi active 

(16,1%). În perioada 2008-2012, la nivel județean, numărul întreprinderilor active a 

cunoscut o scădere de 2.097 de unități (în termeni procentuali reprezentând -20,6%).  
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20.7%

Suceava
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Regiunea Nord-Est - repartiția pe județe a 

întreprinderilor active, în anul 2012

număr întreprinderi active 
Regiunea Nord-Est
total: 50298 unități
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Evoluția numărului de întreprinderi active la nivel național și în profil teritorial Regiunea Nord-Est 

 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2008 

 număr număr % 

România 554,967 541,696 491,805 452,010 472,187 -82,780 -14.9% 

Regiunea Nord-Est 60,898 59,051 53,165 48,591 50,298 -10,600 -17.4% 

Bacău 12,318 12,086 10,758 9,827 10,403 -1,915 -15.5% 

Botoșani 4,523 4,323 3,923 3,492 3,668 -855 -18.9% 

Iași 17,319 16,671 14,902 13,344 13,797 -3,522 -20.3% 

Neamț 10,170 9,720 8,652 7,966 8,073 -2,097 -20.6% 

Suceava 11,230 11,118 10,242 9,607 9,945 -1,285 -11.4% 

Vaslui 5,338 5,133 4,688 4,355 4,412 -926 -17.3% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

Un indicator care arată bunăstarea economică locală este raportarea numărului de 

întreprinderi active la 1000 de locuitori. În România, în anul 2012, la fiecare 1000 

locuitori stabili reveneau 22.1 întreprinderi active. Acest indicator are o valoare 

superioară celei înregistrate la nivel regional (13.6 întreprinderi active / 1000 locuitori 

din Regiunea Nord-Est), cât și a valorii înregistrate la nivelul județului Neamț (14.5 

întreprinderi active / 1000 locuitori din județul Neamț). 
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În anul 2012, în comuna Cîndești existau 22 firme, dintre care 15 sunt active, 

numărul întreprinderilor active la 1000 de locuitori fiind de 3,7. 

Valoarea acestui indicator (3.7) este de 5,9 ori mai mică decât media națională, și de 

3,9 mai mică decât media județeană, și de 3,7 ori mai mică decât media regională. 

Conform informațiilor Ministerului Finanțelor, în anul 2012, rata de activitate a 

firmelor din comuna Cîndești este de 68,2%. În același an (2012), cifra de afaceri 

medie a unei firme active din punct de vedere economic înregistrată este de 

10.422,524 lei. 

Numărul mediu de angajați a unei firme active din punct de vedere economic la 

nivelul comunei Cîndești este de 4 angajați / unitate, productivitatea muncii fiind de 

peste 173.700 lei / angajat.  

În anul 2012, numărul total de angajați din comuna Cîndești din cadrul firmelor active 

economic este de 60 persoane. 

Indicatori economici la nivelul teritoriului comunei Cîndești 

 u.m. 2012 

număr firme - total, din care nr. 22 

       active economic nr. 15 

cifra de afaceri a firmelor active economic lei 10,422,524 

număr angajați din cadrul firmelor active economic număr 60 

rata de activitate a firmelor % 68.2% 

productivitatea muncii lei (CA)/angajat 173,708.7 

cifra de afaceri medie / firmă activă lei/firmă activă 694,834.9 

nr mediu de angajați / firmă activă nr. angajați / firmă activă 4.0 

sursa datelor: Ministerul Finanțelor, calcule proprii 
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Agricultură 

Potrivit datelor prelucrate de la INS, suprafața totală a teritoriului comunei Cîndești 

este de 3.774 ha, dintre care suprafața agricolă cuprinde 2.909 ha, ceea ce reprezintă 

77,1% din suprafața totală. Din totalul suprafeței comunei Cîndești, 865 ha reprezintă 

terenuri neagricole (22,9%). 

Suprafața teritoriului comunei Cîndești pe moduri de folosință în anul 2013 

Mod folosință ha % 

Total 3774 100.0% 

Agricolă - total, din care: 2909 77.1% 

Arabilă 1377 47.3% 

Pășuni și fânețe 1525 52.4% 

Vii și pepiniere viticole, livezi și pepiniere pomicole 7 0.2% 

Terenuri neagricole – total, din care: 865 22.9% 

Păduri și altă vegetație forestieră 651 75.3% 

Ocupată cu ape, bălți 9 1.0% 

Ocupată cu construcții 112 12.9% 

Căi de comunicații și căi ferate 62 7.2% 

Terenuri degradate și neproductive 31 3.6% 

sursa datelor: INSSE, calcule proprii 

Din cele 2.909 ha de teren agricol, 52,4% este suprafață acoperită cu pășuni și 

fânețe (1525 ha), 47,3% reprezintă suprafață agricolă arabilă (1377 ha), iar 0,2% 

sunt suprafețe acoperite cu vii și pepiniere viticole, respectiv livezi și pepiniere 

pomicole (7 ha).  
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perde 12,9% este ocupată cu construcții (112 ha). Căile de comunicații și căile ferate 

ocupă 7,2% din suprafața neagricolă (62 ha), terenurile degradate și neproductive 

3,6% (31 ha). 1% din suprafața terenurilor neagricole este ocupată cu ape, bălți (9 

ha). 
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52.4% Vii și pepiniere 

viticole, livezi și 
pepiniere 
pomicole

0.2%
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agricolă: 2909 ha

Păduri și altă 
vegetație 
forestieră
75.3%

Ocupată cu ape, 
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Activitatea agricolă în comuna Cîndești  

Livezi și pepiniere agricole. Conform datelor prelucrate de la Institutul Național de 

Statistică București, în anul 2013, la nivel local livezile și pepinierele pomicole ocupau 

o suprafață de 3 ha din suprafața agricolă, în termeni procentuali fiind de 0,1%.  

Legumicultură. Conform datelor primite de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei 

Cîndești, în anul 2013, suprafața agricolă cultivată cu legume este de 165 ha, din care 

54,5% erau cultivate cu cartofi (90 ha).  

Comparativ cu anul 2010, în anul 2013 suprafața cultivată cu legume a scăzut cu 25 

ha (13,1%). 

 

Cereale. În anul 2013, la nivelul comunei Cîndești, suprafața agricolă cultivată cu 

cereale era de 740 ha, conform datelor de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei 

Cîndești. Din această suprafață, 590 ha erau acoperite cu porumb (79,7%).  

Cartofi
54.5%

Varză
30.3%

Tomate
15.2%

Repartiția suprafeței agricole cultivată cu legume de la 

nivelul comunei Cîndești (anul 2013)

total suprafață agricolă 
cultivată cu legume: 165 ha
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Suprafața terenului agricol cultivat cu cereale de la nivelul teritoriului comunei Cîndești 

 
Anul 2010 Anul 2013 2013/2010 

 
ha ha % 

Total, din care 640 740 100 15.6% 

Porumb 385 590 205 53.2% 

Grâu 25 50 25 100.0% 

Orz 180 30 -150 -83.3% 

Orzoaică 50 70 20 40.0% 

sursa datelor: Primăria Comunei Cîndești 

În perioada 2010-2013, suprafața cultivată cu cereale a crescut cu 15,63% (creșterea 

a fost de 100 ha). 

Viță de vie. La nivel local, în anul 2013, suprafața de teren agricol ocupată cu vii și 

pepiniere viticole era de 4 ha, conform datelor de la INS, reprezentând 0,14% din 

totalul suprafeței agricole. 
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Repartiția suprafeței agricole cultivată cu cereale de la 
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Creșterea animalelor. În comuna Cîndești, în anul 2013 erau înregistrate în 

Registrul Agricol al Primăriei 21 mii de păsări, peste 1200 de ovine, 810 bovine, 340 

de cabaline, 320 de ovine, 220 familii de albine și doar 96 caprine. 

Efectivele de animale existente la nivelul comunei Cîndești 

Categorii de animale 
Număr capete animale 

Evoluție 2013/2010 
2010 2013 

 număr număr % 

Bovine 860 810 -50 -5.8% 

Ovine 450 320 -130 -28.9% 

Caprine 80 96 16 20.0% 

Cabaline 320 340 20 6.3% 

Porcine 1,100 1,220 120 10.9% 

Păsări 24,000 21,000 -3,000 -12.5% 

Familii de albine 180 220 40 22.2% 

Iepuri de casă - - - - 

sursa datelor: Primăria Comunei Cîndești 
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Din punct de vedere al efectivelor de animale, în anul 2013 se observă o scădere cu 

28,9% a numărului de ovine (-130 capete), comparativ cu anul 2008, și o creștere 

atât a numărului de familii de albine cu 22,2% (+40 familii de albine), cât și a 

numărului de caprine cu 20% (+16 capete). 

Raportat la aceeași perioadă (2010-2013), s-a înregistrat o scădere a numărului de 

păsări cu 12,5% (-3000 păsări) și o creștere a numărului de porcine cu 10,9% (+120 

capete) 

 

Piscicultură 

La nivelul comunei Cîndești există 9 ha de teren acoperit cu ape și bălți (reprezentând 

1% din suprafața totală de terenuri neagricole).  

 

Silvicultură 

La nivelul comunei Cîndești există o suprafață de 620 ha păduri de rășinoase și 

foioase, administrate de Ocolul Silvic Tazlău.  

 

Turism 

Pe teritoriul comunei Cîndești există un obiectiv inclus în lista monumentelor istorice 

din județul Neamț, și anume situl arheologic din dealul Cetățuia, situat lângă satul 

Cîndești. Acest sit cuprinde urme ale unei așezări din secolele al II-lea – al III-lea e.n. 
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CAPITOLUL 5. DEZVOLTARE RURALĂ. INFRASTRUCTURĂ DE LOCUINȚE 

ȘI UTILITĂȚI 

Infrastructură de transport și accesibilitate  

Comuna Cîndeşti este poziţionată în partea de sud a judeţului Neamţ, la limita cu 

judeţul Bacău. Comuna Cîndeşti este traversată de o reţea majoră de căi rutiere care 

asigură legătura între localităţile componente, legătura cu comunele învecinate 

precum şi cu judeţul Bacău: drumurile judeţene DJ 159 C si DJ 156, drumurile 

comunale DC 119, DC 120, şi drumurile săteşti. 

Pe raza comunei Cîndești nu există cale ferată și nici drumuri naționale.  

Drumurile județene și comunale însumau o lungime de 37 km în anul 2014, potrivit 

datelor de la Primăria comunei Cîndești. Din lungimea totală a căilor de comunicare, 

40,54% sunt pietruite, 29,73% sunt modernizate, 16,22% sunt drumuri de pământ, 

iar 13,5% cu îmbrăcăminți ușoare rutiere. 

Situația drumurilor publice de la nivelul comunei Cîndești 

Categorii de drumuri publice Tipuri de acoperământ Anul 2014 

  km % din total 

Total drumuri județene și 
comunale 

Total, din care: 37 100% 

- Modernizate 11 29.73% 

- Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 5 13.51% 

- Pietruite 15 40.54% 

- De pământ 6 16.22% 

sursă date: Primăria Comunei Cîndești 
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Transport public local  

Liniile de transport persoane, prin autobuze, asigură legătura comunei cu municipiul 

Piatra Neamț și localitățile învecinate. Societatea privată care oferă servicii de 

transport public în comuna Cîndești este SC PATRU PLUS TRANS SRL. 

 

Infrastructură de utilități publice 

Apă potabilă în sistem centralizat. În anul 2013, în mediul rural din județul 

Neamț, 60,3% comune dețineau rețea de distribuție a apei (47 comune dintr-un total 

de 78 structuri). Ponderea comunelor ce dețin rețea centralizată de distribuție a apei 

la nivel județean este mai mică decât ponderea din mediul rural românesc (71,7%).  

Pe raza comunei Cîndești nu există rețea de alimentare cu apă potabilă.  

 

Modernizate
29.7%

Cu îmbrăcăminți 
ușoare rutiere

13.51%

Pietruite
40.54%

De pământ
16.22%

Situația drumurilor județene și comunale de pe raza 

comunei Cîndești pe tipuri de acoperământ (anul 2013)
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Lungimea rețelei de alimentare cu apă în județul Neamț (total și mediul rural) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007 

  kilometri kilometri % 

Jud. Neamț, total 
1,116.4 1,139.7 1,169.9 1,189.7 1,208.5 1,260.8 1,312.2 195.8 17.5% 

Jud. Neamț, mediul rural 
692.9 712.1 734.5 737.1 755.9 802.0 853.4 160.5 23.2% 

sursa datelor: INS București, DJS Neamț, calcule proprii 

Conform datelor prelucrate de DJS Neamț pentru Recensământul Populației și 

Locuințelor, în anul 2011, în comuna Cîndești existau 1267 gospodării și 1614 

locuințe. 

Din cele 1614 locuințe existente, 76,5% nu au apă curentă, în timp ce 23,5% dețin 

sisteme de alimentare cu apă potabilă din sistem propriu. 

 

  

apă curentă din 
sistem propriu

23.5%

nu are apă 
curentă
76.5%

Situația locuințelor din comuna Cîndești în funcție de 
sistemul de alimentare cu apă potabilă (RPL 2011)

total locuințe cu apă 
curentă: 380
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Situația locuințelor din comuna Cîndești pe sate componente după dotarea cu sistem de alimentare cu 

apă 

Sate componente 

Total 
locuinţe 

cu apă curentă 
nu are apă curentă 

total, din care: din sistem propriu 

locuinţe locuinţe 
locuinţe 

 
% 
 

locuinţe % 

Comuna Cîndești - 
total, din care: 

1614 1614 380 23.5% 1234 76.5% 

Cîndești 604 604 131 21.7% 473 78.3% 

Bărcănești 279 279 26 9.3% 253 90.7% 

Dragova 115 115 24 20.9% 91 79.1% 

Pădureni 96 96 6 6.3% 90 93.8% 

Țîrdenii Mici 65 65 3 4.6% 62 95.4% 

Vădurele 455 455 190 41.8% 265 58.2% 

sursa datelor: DJS Neamț (RPL 2011), Primăria Cîndești  
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Din cele 1614 locuințe existente în comuna Cîndești, doar 254 locuințe sunt erau 

dotate cu instalaţie de alimentare cu apă caldă (15,7%). 

 

 

Situația locuințelor din comuna Cîndești pe sate componente după dotarea cu apă caldă 

Sate componente Total locuințe total locuințe dotate cu 
apă caldă 

% din total locuințe 

Comuna Cîndești - total, 
din care: 

1614 254 15.7% 

Cîndești 604 95 15.7% 

Bărcănești 279 25 9.0% 

Dragova 115 17 14.8% 

Pădureni 96 5 5.2% 

Țîrdenii Mici 65 1 1.5% 

Vădurele 455 111 24.4% 

sursa datelor: DJS Neamț (RPL 2011) 

 

  

Are instalaţie de 
alimentare cu apă 

caldă
15.7%

Nu are instalaţie 
de apă caldă

84.3%

Situația locuințelor din comuna Cîndești în funcție de 
sistemul de alimentare cu apă caldă (RPL 2011)

total locuințe cu sistem 
de alimentare
cu apă caldă: 254
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Rețeaua de canalizare. În anul 2013, în mediul rural românesc, ponderea 

comunelor ce dețin canalizare publică este de 23,5%, fiind inferioară mediei 

înregistrată în Regiunea Nord-Est (24,3%) și superioară mediei rurale din județul 

Neamț(17,9%).  

La nivelul comunei Cîndești nu există o rețea publică de canalizare. 

La momentul Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, din cele 1614 

locuințe existente în comuna Cîndești, 276 locuințe dețineau instalație de canalizare la 

un sistem propriu (17,1%). 
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Ponderea locuințelor fără instalație de canalizare era de 82,5%. 

 

  

instalaţie
de canalizare
la un sistem 

propriu
17.1%

altă situaţie
0.4%

fără sistem
de canalizare

82.5%

Situația locuințelor din comuna Cîndești în funcție de 

instalația de canalizare (RPL 2011)

total locuințe cu instalaţie
de canalizare: 276
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Încălzirea locuințelor. Încălzirea în comuna Cîndești este asigurată în principal cu 

sobe pe lemne. La Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, din cele 

1614 locuințe existente, 95,4% erau încălzite cu sobe / șemineu cu combustibil solid 

(1539 locuințe), doar 3,1% erau dotate cu centrală termică proprie cu încălzire cu 

combustibil solid (3,1%). 

9 locuințe nu dețin sisteme de încălzire (0,6% din totalul locuințelor). 

 

În prezent, comuna Cîndești nu dispune de reţea de distribuţie de gaze naturale.  

Energie electrică. La momentul Recensământului Populației și Locuințelor din anul 

2011, la nivelul comunei Cîndești numărul locuințelor racordate la rețeaua de energie 

electrică este de 1603 locuințe, rezultând un grad de racordare a locuințelor de 

99,3%. 

Operatorul E-ON Moldova asigură facilitățile de alimentare cu energie electrică în 

comuna Cîndești. 

sobă cu 
combustibil solid

95.4%
centrală termică 

proprie cu 
combustibil solid

3.1%

altă situație
1.0%

nu există încălzire 
deloc
0.6%

Situația locuințelor din comuna Cîndești în funcție de 
modul de încălzire al locuinței (RPL 2011)
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cu instalaţie
electrică
99.3%

fără instalaţie
electrică

0.7%

Situația locuințelor din comuna Cîndești în funcție de 

instalația electrică (RPL 2011)

total locuințe cu instalaţie
electrică: 1603
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Rețeaua de comunicații 

În comuna Cîndești, rețeaua de comunicații este bine dezvoltată. La nivel local, 

serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de Telekom. Operatorii de telefonie mobilă 

activi în comună sunt: Orange, Vodafone, Telekom.   

Rețeaua de comunicații la nivelul teritoriului comunei Cîndești 

Număr abonați August 2014 

Telefonie fixă 558 

Telefonie mobilă 1390 

Radio - 

Cablu TV și antene parabolice 1460 

sursa: Primăria Cîndești 

 

Fondul locativ 

În comuna Cîndești, în anul 2013, fondul locativ era format din 1618 locuințe, toate 

aflându-se în proprietate privată.  

În perioada 2005-2013, fondul locativ din comuna Cîndești a crescut cu 2% (32 de 

locuințe). Pe parcursul anilor 2005-2010, ponderea locuințelor în proprietate privată a 

fost constantă în jurul valorii de 99,8%. În anii 2012 și 2013, locuințele erau în 

totalitate aflate în proprietate privată. 
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În anul 2013, în comuna Cîndești, fiecărui locuitor stabilit îi revenea o suprafață 

locuibilă de 18,9 mp, fiind mai mică decât media înregistrată la nivel național ( 19,3 

mp/cap locuitor), dar mai mare decât media înregistrată atât la nivelul mediului rural 

județean nemțean (18,1 mp / cap de locuitor), cât și la nivelul regiunii (17,2 mp/cap 

de locuitor). 
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Suprafața medie locuibilă a unei locuințe din comuna Cîndești este de 47,4 mp, fiind 

superioară suprafeței medii locuibile înregistrată în mediul rural nemțean (46,7 mp/ 

locuință), regional (44,5 mp/locuință), cât și național (46,3 mp/locuință).  
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În comuna Cîndești s-a înregistrat un număr de 3 locuințe finalizate în cursul anului 

2013, reprezentând 0,3% din numărul total de locuințe finalizate în mediul rural din 

județul nemțean (927 locuințe). 

Comparativ cu anul 2005, în anul 2013 numărul locuințelor finalizate în comuna 

Cîndești este de aproape 9 ori mai mic. În anii 2005-1013, au fost finalizate la nivel 

local 130 de locuințe în total (reprezintă 1,3% din numărul total al locuințelor 

terminate în aceeași perioadă în mediul rural din județul Neamț). 

Evoluția locuințelor finalizate în perioada 2005-2013 

Locuințe terminate în timpul anului 2005 ... 2009 2010 2011 2012 2013 

județul Neamț (mediul rural) 768 ... 1495 1256 1170 1059 927 

comuna Cîndești 33 ... 7 21 25 7 3 

% comuna Cîndești din total rural județ 4.3% ... 0.5% 1.7% 2.1% 0.7% 0.3% 

sursa datelor: INS București 

Dotări ale locuințelor. Conform datelor oficiale oferite de Direcția Județeană de 

Statistică Neamț, pe baza rezultatelor de la Recensământul Populației și Locuințelor 

2011, la nivelul teritoriului comunei Cîndești existau 1267 gospodării și 1614 locuințe. 

Din cele 1614 locuințe, 37,4% sunt localizate în satul cu statut de reședință, Cîndești, 

28,2% în satul component Vădurele, 17,3% în satul component Bărcănești. Cele mai 

mici ponderi ale locuințelor au fost înregistrate în satele componente Țîrdenii Mici 

(4%), Pădureni (5,9%) și Dragova (7,1%). 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîndești pentru perioada 2014-2020 
 

 

 

 

73 

 

Repartiția gospodăriilor și locuințelor din comuna Cîndești pe sate componente 

  gospodării locuințe gospodării locuințe 

  număr % 

Comuna Cîndești - total, din care: 1267 1614 100.0% 100.0% 

Cîndești 496 604 39.1% 37.4% 

Bărcănești 222 279 17.5% 17.3% 

Dragova 96 115 7.6% 7.1% 

Pădureni 77 96 6.1% 5.9% 

Țîrdenii Mici 53 65 4.2% 4.0% 

Vădurele 323 455 25.5% 28.2% 

sursa datelor: DJS Neamț (RPL 2011) 

La momentul Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, în comuna Cîndești 

gradul de dotare al locuințelor cu sistem de alimentare cu apă potabilă1 era de 23,5% 

și gradul de conectare la o instalație de alimentare cu apă caldă era de 15,7%. 

În același timp, la nivel local 17,5% dintre locuințe aveau o instalație de canalizare2 și 

99,3% dețineau instalație electrică. 

                                                           
1 sistem de alimentare cu apă indiferent de forma acestuia (din rețea publică / din sistem propriu; în locuință / în afara locuinței) 

Cîndești
37.4%

Bărcănești
17.3%

Dragova
7.1%

Pădureni
5.9% Țîrdenii mici

4.0%

Vădurele 
28.2%

Repartiția locuințelor din comuna Cîndești

pe sate componente (RPL 2011)
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Dotările locuințelor din comuna Cîndești pe sate componente 

Satul component 
locuințe 

dotări ale locuințelor … 

sistem de 
alimentare 

cu apă 
curentă 

instalaţie 
de 

alimentare 
cu apă 
caldă 

instalaţie 
de 

canalizare 

instalaţie 
electrică 

număr % din total locuințe 

Comuna Cîndești - total, din care: 1614 23.5% 15.7% 17.5% 99.3% 

Cîndești 604 21.7% 15.7% 18.0% 99.8% 

Bărcănești 279 9.3% 9.0% 9.0% 98.9% 

Dragova 115 20.9% 14.8% 20.0% 100.0% 

Pădureni 96 6.3% 5.2% 6.3% 95.8% 

Țîrdenii Mici 65 4.6% 1.5% 3.1% 100.0% 

Vădurele 455 41.8% 24.4% 25.9% 99.3% 

sursa datelor: DJS Neamț (RPL 2011), calcule proprii 

Având în vedere dotarea locuințelor cu baie și bucătărie, se remarcă faptul că în anul 2011 la 

Recensământul Populației și Locuințelor, 57,6% dintre locuințe erau dotate cu bucătărie în 

locuințe și doar 15,1% aveau baie în locuință. În ceea ce privește încălzirea locuințelor, la 

nivel local se realiza în proporție de 95,4% prin sobă cu combustibil solid.  

Dotările locuințelor din comuna Cîndești pe sate componente 

 
 
 

Satul component 

 
 

locuințe 

dotări ale locuințelor 

 
bucătărie în locuință 

 
baie în locuință 

încălzirea locuinței 
cu sobă cu 

combustibil solid 

număr 
 

% din total locuințe 

Comuna Cîndești - 
total, din care: 

1614 57.6% 15.1% 95.4% 

Cîndești 604 64.7% 17.7% 96.5% 

Bărcănești 279 58.1% 9.0% 97.5% 

Dragova 115 82.6% 16.5% 93.0% 

Pădureni 96 51.0% 6.3% 99.0% 

Țîrdenii Mici 65 0.0% 3.1% 96.9% 

Vădurele 455 51.2% 18.5% 92.1% 

sursa datelor: DJS Neamț (RPL 2011)  
                                                                                                                                                                                     
2 Instalație canalizare: la o reţea publică, la un sistem propriu sau în altă situaţie 
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CAPITOLUL 6. INFRASTRUCTURA DE SERVICII PUBLICE  

Educație 

În anul școlar 2013/2014, în mediul rural din România existau un număr de 3186 de 

unități școlare, fiind mai puține cu 562 unități comparativ cu anul școlar 2008/2009, 

în termeni procentuali înregistrându-se o scădere de -15%. 

În mediul rural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în anul școlar 2013/2014 

funcționau 590 de unități școlare, reprezentând 18% numărul totalul din mediul rural 

românesc. Din cele 590 unități școlare, 96 aparțin mediului rural nemțean (16,3%). 

În comparație cu anul școlar 2008/2009, în Regiunea Nord-Est numărul unităților de 

învățământ este mai mic cu 17%. 

În județul Neamț, în anul școlar 2013/2014 numărul unităților școlare s-a micșorat cu 

8,6% comparativ cu anul școlar 2008/2009 (fiind mai puține cu 9 unități de 

învățământ). 

Per ansamblu, pe parcursul anilor 2008-2014, numărul unităților școlare din mediul 

rural a scăzut atât la nivel național, cât și la nivel regional și județean nemțean. 

Unități școlare pe niveluri de educație în mediul rural românesc și în comuna Cîndești 

 
2008/2009 2013/2014 

 
RO 

Reg. 
NE 

Jud. 
NT 

Com. 
Cîndești 

RO 
Reg. 
NE 

Jud. 
NT 

Com. 
Cîndești 

 
mediul rural 

total 3748 710 105 1 3186 590 96 1 

grădinițe de copii 206 15 6 0 71 12 5 0 

școli primare și gimnaziale 3279 606 91 1 2833 513 77 1 

licee și școli profesionale 262 89 8 0 277 65 14 0 

unități postliceale 0 0 0 0 4 0 0 0 

instituții de învățământ 
superior 

1 0 0 0 1 0 0 0 

sursa datelor: INS București  
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Conform datelor oficiale de la Inspectoratul Școlar Neamț, în comuna Cîndeşti, 

unităţile şi structurile educaţionale sunt: 

 Şcoala Gimnazială Comuna Cîndești, nivel de şcolarizare: preșcolar, primar, 

gimnazial 

 Școala Primară sat Pădureni, unitate școlară arondată, nivel de școlarizare: 

primar 

 Școala Primară sat Vădurele, niveluri de școlarizare: preșcolar, primar. 

 Grădinița cu Program Normal sat Bărcănești, nivel de școlarizare: preșcolar 

Scurt istoric. Primele şcoli din comuna Cîndeşti au apărut în urma reformei 

învăţământului din anul 1864, din timpul lui Al. Ioan Cuza, prin care învăţământul 

primar devine obligatoriu şi gratuit. Şcolile au funcţionat iniţial în casele dascălilor.  

În perioada celor două războaie mondiale, numărul elevilor a scăzut. Ulterior, s-au 

construit unităţile de învăţământ: Școala de 8 ani, respectiv cea de 10 ani de la 

Cîndești; Școala de 8 ani din Bărcănești, Școlile cu clasele I-IV Vădurele, Dragova, 

Pădureni şi Țîrdenii Mici, precum şi grădinițe de copii sezoniere în satele Cîndești și 

Vădurele. Ctitorul acestor școli a fost învățătorul şi profesorul de Limba și literatura 

română Culbece Dumitru (1928 -1986). A ocupat funcţia de director timp de 25 de 

ani (până în anul 1983).  

De-a lungul timpului, numărul elevilor şi al cadrelor didactice din comună a crescut.  

Şcoala Gimnazială Cîndeşti. Unitatea se află amplasată în centrul satului Cîndeşti, 

în apropierea Primăriei Cîndeşti şi are trei corpuri distincte. Două dintre ele situate 

lângă drumul judeţean, având ca vecini propietăţi particulare, iar al treilea pe drumul 

spre Biserica Ortodoxă Cîndeşti, având ca vecini tot propietăţi particulare. Terenul pe 

care este amplasată construcţia corpului A are o suprafaţă de 3000 mp, iar cel pe 

care este amplasat corpul B are suprafaţa de 2592 mp. 

Corpul A al Școlii Gimnaziale Cîndești are o suprafaţă de 870 mp și a fost construit din 

cărămidă în anul 1970, fiind extins în anul 2003 cu 3 săli de clasă, având în prezent: 

 6 săli de clasă 
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 1 laborator de informatică cu 20 calculatoare 

 o cancelarie 

 un birou secretariat 

 un birou director 

 o încăpere depozitare alimente 

 o sală – arhivă 

 o magazie cu materiale sportive. 

Toate calculatoarele existente în laborator sunt conectate la internet, la fel și cele din 

secretariat și cancelarie, astfel elevii și personalul școlii au acces la informații utile. 

Alte dotări şcolii: 

 mobilier adecvat 

 material didactic bogat 

 2 copiatoare 

 videoproiector şi ecran de proiecţie 

 2 imprimante 

 telefon fix 

 fax 

 antenă parabolică pentru semnal Orange 

 automat cu diverse produse. 

În septembrie 2012, școala a primit o imagine nouă, vopsindu-se exteriorul acesteia 

în culori potrivite pentru o astfel de instituție. S-au montat jardiniere cu flori la 

ferestre, bănci moderne în fața școlii. Sistemul de alarmă și supraveghere video 

completează imaginea școlii și asigură în permanență monitorizarea acesteia. Toate 

acestea sunt promovate și pe site-ul școlii. 

S-a construit o magazie nouă pentru lemne, spațiul din curtea școlii a fost reamenajat  

cu o terasă unde se desfășoară diferite activități. S-a refăcut și o parte din gardul 

împrejmuitor. 

Acoperişul este din tablă, planşeele din beton, şarpanta din lemn, fundaţii din beton, 

beton mozaicat pe holuri, parchet în clase, gresie pe holul de la intrare. 
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Iluminarea este asigurată de corpuri cu neon în corpul A. Există apă curentă, dar nu 

este potabilă, în urma probelor luate a rezultat că nicio fântână din zonă nu are apa 

potabilă. Elevii nu folosesc apa pentru băut, aceasta fiind utilizată doar în scopuri 

menajere. 

Grupul sanitar este situat în interiorul şcolii, dar există și un grup sanitar exterior. 

În anul 2013 s-a amenajat spațiul pentru clasa pregătitoare, fiind înlocuit parchetul 

vechi cu unul nou, iar pereții au fost vopsiți. 

S-a achiziționat și mobilier adecvat pentru copii care învață în aceasta clasă, precum 

și dulapuri pentru materialul didactic. Într-o altă sală de clasă, cu sprijinul 

magazinului Dedeman s-a montat gresie. Au fost înlocuite jaluzelele în multe săli de 

clasă. S-a modernizat și cancelaria, fiecare cadru didactic primind dulăpiorul pentru 

depozitarea materialelor didactice . 

În acest corp de clădire (corp A) încălzirea este asigurată de centrala termică care 

funcţionează pe bază de combustibil solid (lemn), iar în grădiniță și în două clase se 

face și focul în șeminee. 

De asemnea, o investiție importantă este reprezentată de achizionarea generatorului 

care să asigure curentul electric în perioadele în care acesta este întrerupt din diverse 

motive. 

Clasele au fost dotate cu mobilier achiziționat în anul 2005: bănci, scaune, dulapuri, 

cuiere, table de scris. Toate băncile și scaunele au fost șlefuite și vopsite cu lac în 

vara anului 2014. 

În cadrul clădirii mai există şi dulapuri vechi cu material didactic necesar pocesului 

instructiv-educativ la obiectele de specialitate: fizică, chimie ,biologie, geografie, 

precum şi o mulţime de planşe şi hărţi. 

Grădiniţa este situată la aproximativ 10 m de corpul A, are suprafaţa de 46 mp fiind 

construită în anul 1970 din cărămidă, având o singură încăpere. A fost reabilitată 

complet: la intrare s-a construit o terasă, s-a anexat o toaletă ce a fost dată în 
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folosinţă. De asemenea a fost schimbat tavanul şi acoperişul. Pardoseala este din 

parchet. Mobilierul este mai vechi, necesitând schimbarea lui. 

Corpul B extindere (local vechi), amplasat pe terenul aferent de 2592 mp, în 

suprafaţă de 394 mp a fost construit în anul 1950 din cărămidă , acoperișul fiind 

schimbat recent. S-au executat lucrări de vopsire a exteriorului clădirii și a geamurilor 

cu tâmplărie din lemn, pentru care s-au achiziționat și jaluzele verticale. Acest corp 

de clădire are un număr de 3 săli de clasă, o sală de sport, o cancelarie şi o bibliotecă 

cu aproximativ 4000 volume. 

Iluminarea se face cu lămpi cu tuburi de neon, încălzirea se face prin șeminee cu 

combustibil solid (lemne). Nu există apă curentă, aprovizionarea făcându-se de la o 

fântână din apropiere pentru curăţenie în şcoală, iar elevii nu folosesc aceasta apă. 

Grupul sanitar este situat în exterior. 

Clasele au fost dotate cu mobilier în anul 2005: bănci, scaune, dulapuri, cuiere, table 

de scris. Mai există şi dulapuri vechi cu material didactic necesar pocesului instructiv-

educativ la obiectele de studiu. 

Destinaţia iniţială şi actuală a celor 3 corpuri este aceea de desfăşurare a activităţilor 

şcolare. Din punct de vedere al personalul, Școala Gimnazială este deservită de: 

 17 cadre didactice 

 directorul coordonator 

 3 persoane personal auxiliar 

 4 persoane personal nedidactic. 

Activitatea se desfăşoară în două schimburi între orele 7.30 – 17.00. 

 

Şcoala Primară Pădureni este situată în mijlocul satului Pădureni şi are un singur 

corp, special pentru desfăşurarea activităţilor şcolare. 

Terenul pe care este amplasată construcţia are o suprafaţă de 1247 mp şi nu este 

împrejmuit. Corpul în suprafaţă de 141 mp a fost construit în anul 1968 din cărămidă. 
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Are o sală de clasă, o cancelarie şi o sală unde sunt amplasate două calculatoare 

conectate la internet care sunt utilizate de oamenii din sat. 

Şcoala a fost reabilitată complet în anul 2008: acoperişul a fost schimbat, s-au pus 

tavane din rigips, uşi şi ferestre termopan, parchet nou. În luna august 2013 s-a 

vopsit exteriorul clădirii școala primind o imagine complet diferită. 

Iluminarea este electrică, încălzirea se realizează cu un șemineu achiziționat în 2012 

care funcționează pe bază de combustibil solid. 

Nu există apă curentă, aprovizionarea făcându-se de la o fântână din apropiere. 

Grupul sanitar este amplasat în exteriorul clădirii. 

Clasa a fost dotată cu mobilier în anul 2005: bănci, scaune, dulap, cuier, table de 

scris. De asemenea, în şcoală există material didactic specific procesului instructiv-

educativ: hărţi, planşe, două calculatoare utilizate de către elevi. 

Activitatea se desfăşoară într-un singur schimb între orele 8.00 şi 12.00, iar elevii 

sunt pe sistem de învățământ dublu simultan educația acestora fiind asigurată de un 

cadru didactic. Igienizarea spațiilor se realizează de către un îngrijitor forfetar. 

 

Școala Primară Vădurele este situată în centrul satului Vădurele, terenul aferent 

fiind de 1681 mp. Clădirea este proprietate publică locală, având ca vecini la nord, est 

şi sud proprietari particulari, iar la vest drumul judeţean DJ 159C. 

Clădirea în suprafaţă de 431 mp a fost construită în 1975, din cărămidă, destinaţia 

iniţială şi cea actuală fiind aceea de desfăşurare a activităţilor şcolare. Are două 

nivele, parter şi etaj, este acoperită cu tablă, are planşee din beton peste parter şi 

lemn peste etaj, pardoseala din scânduri răşinoase, beton pe holuri. Acoperişul clădirii 

a fost schimbat în anul 2008, s-au montat ferestre cu geam termopan  la toate 

clasele, cancelarie și holuri. 

Exteriorul cădirii a fost vopsit în vara anului 2013, unitatea primind astfel o imagine 

nouă. 
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S-a făcut igienizarea tuturor spaţiilor: au fost văruite şi vopsite sălile de clasă și 

holurile cu vopsea lavabilă. S-a construit o alee în jurul școlii. 

Școala Primară Vădurele are un număr de 4 săli de clasă, 2 la parter, 2 la etaj, o 

cancelarie la parter şi o sală la etaj pentru materiale didactice. 

Nu există apă curentă, aprovizionarea făcându-se de la o fântână din apropiere, 

iluminare electrică şi încălzire cu sobe cu combustibil solid (lemne). Apa din fântână 

este folosită numai pentru spălat, pentru băut elevii aducându-şi apă în sticle. Grupul 

sanitar este amplasat în exteriorul clădirii. 

Clasele au fost dotate cu mobilier în anul 2005: bănci, scaune, dulapuri, cuiere, table 

de scris. Mai există şi alte materiale necesare procesului instructiv-educativ: hărţi, 

planşe. În sala unde îşi desfăşoară activitatea grădiniţa sunt planşe specifice, jucării şi 

mobilier adecvat pentru copii. 

Activitatea se desfăşoară într-un schimb de la 8.00 la 12.00. Preșcolari și elevii sunt 

îndrumați de 2 cadre didactice, iar igienizarea spațiilor se realizează de către o 

îngrijitoare cu ½ normă. 

Școala se implică și în diverse activități extracurriculare: a realizat un parteneriat cu 

Ocolul Silvic Tazlău și elevii s-au implicat într-un proiect de împădurire zone prin 

plantare de arbuști (zona Nechit). 

Școala din centrul comunei a organizat întâlniri cu pensionarii: la întâlnirea cu 

pensionarii din luna mai 2014, au participat 50 de persoane. 

 

Grădinița cu program normal Bărcănești este situată în mijlocul satului 

Bărcăneşti, având ca vecini la sud, est şi vest propietate particulară, iar la nord 

drumul comunal. 

Clădirea a fost construită în anul 1965, din cărămidă, special pentru desfăşurarea 

activităţilor şcolare, în prezent aici funcţionând doar o grupă de grădiniță. 
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Terenul în suprafață de 4551mp este înconjurat de gard împrejmuitor, iar în fața 

școlii, Primăria Cîndești a construit un părculeț pentru copii dotat adecvat pentru 

activitățile recreative. 

Tot cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei Cîndești, sub îndrumare și implicarea 

domnului director Paul-Dumitru Culbece, școala a primit o imagine nouă, fiind 

reabilitată complet: 

 s-a schimbat acoperișul clădirii, acesta fiind realizat cu tablă Lindab 

 instalația electrică a fost înlocuită, montându-se lămpi pe holuri și în clase, 

precum și un proiector la intrare 

 s-a vopsit exteriorul clădirii în culori potrivite pentru o instituție unde își 

desfășoară activitatea copii preșcolari 

 spațiile utilizate au fost vopsite și igienizate 

 s-a vopsit tâmplăria geamurilor și ușilor existente 

 sala pentru grădiniță a fost mutată pentru a beneficia de mai mult spațiu și 

lumină. 

 s-a montat parchet nou în cancelarie și grădiniță 

 au fost achiziționate  jaluzele în culori vesele care completează imaginea de 

ansamblu a clădirii. 

Corpul are suprafaţa de 295 mp, 4 săli de clasă (din care una utilizată), o cancelarie, 

o magazie pentru lemne şi două holuri. Pereții sunt din cărămidă, planșeurile din 

beton, holurile tot din beton. Încălzirea se realizează cu ajutorul unui șemineu la care 

se folosește combustibil solid – lemn, se asigură un climat corespunzător desfășurării 

activității școlare. 

Nu există apă curentă, aprovizionarea făcându-se de la o fântână din apropiere. Apa 

se foloseşte numai pentru spălat, pentru băut elevii aducându-şi suc sau apă în sticlă. 

Grupul sanitar este amplasat în exteriorul clădirii, având o cabină pentru personalul 

didactic, una pentru băieţi şi una pentru fete. 

Activitatea se desfășoară într-un singur schimb de la 8.00 la 12.00, grupa de preșcolari 

fiind îndrumată de o educatoare. Igienizarea spațiilor se realizează de către o 

îngrijitoare cu ¼ normă. 
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Elevii din comuna Cîndești au rezultate bune: unii au participat la Olimpiada de limba 

și literatura română – etapa locală Roznov, cu rezultate foarte bune.  

Populația școlară înregistrată în anul școlar 2013/2014 în comuna Cîndești reprezintă 
9,1% din populația școlară înregistrată la nivelul mediului rural din județul Neamț.  

Comparativ cu anul școlar 2008/2009, populația școlară din comuna Cîndești înscrisă 
în anul școlar 2013/2014 este în scădere cu 24,2%, înregistrându-se un număr de 
350 persoane. 

Evoluția populației școlare din comuna Cîndești pe niveluri de educație 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008 

persoane persoane % 

Total 462 437 411 383 359 350 -112 -24.2% 

Copii înscriși în grădinițe 95 82 84 75 74 63 -32 -33.7% 

Elevi înscriși în învățământul 
primar 

179 168 147 139 120 138 -41 -22.9% 

Elevi înscriși în învățământul 
gimnazial 

188 187 180 169 165 14 -174 -92.6% 

 sursa: INS București, calcule proprii 

Analizând comparativ situația populației școlare din perioada 2008-2013, se remarcă 
o scădere a populației școlare pe toate nivelurile de educație. Cea mai accentuată 
scădere se observă în cazul numărului de elevi înscriși în învățământul gimnazial, de 
92,6%, în timp ce numărul copiilor înscriși la grădiniță a scăzut cu 33,7%, iar numărul 
elevilor înscriși în învățământul primar a scăzut cu 22,9%.  

Din cele 350 de persoane care formează populația școlară din comuna Cîndești 
înscrisă în anul școlar 2013/2014, 64,2% sunt elevi înscriși în învățământul primar, 
23,6% sunt copii înscriși la grădiniță și doar 6,5% sunt elevi înscriși în învățământul 
gimnazial.  
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În anul școlar 2013/2014, la nivelul comunei Cîndești existau 23 de cadre didactice, 
fiind mai puține cu 30,3% comparativ cu anul școlar 2008/2009. Raportat la anul 
școlar 2013/2014, numărul cadrelor didactice din comuna Cîndești reprezintă doar 
0,9% din numărul cadrelor didactice înregistrate la nivelul mediului rural din județul 
Neamț.  

În perioada 2008-2013, cea mai accentuată scădere a cadrelor didactice din comuna 
Cîndești s-a înregistrat în cadrul învățământului primar (-42,9%), în timp ce numărul 
cadrelor didactice concentrate în învățământul gimnazial a scăzut cu 21,4%, iar 
numărul cadrelor didactice din învățământul preșcolar a scăzut cu 20%.  

Evoluția cadrelor didactice din comuna Cîndești pe niveluri de educație 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008 

 persoane persoane % 

Total 33 34 32 28 23 23 -10 -30.3% 

Învățământ preșcolar 5 4 4 4 3 4 -1 -20.0% 

Învățământ primar 14 12 12 8 7 8 -6 -42.9% 

Învățământ gimnazial 14 18 16 16 13 11 -3 -21.4% 

sursa: INS București, calcule proprii  

Copii înscriși în 
grădinițe
23.6%

Elevi înscriși în 
învățământul 

primar
64.2%

Elevi înscriși în 
învățământul 

gimnazial
6.5%

Populația școlară din comuna Cîndești pe niveluri de 

educație (anul școlar 2013/2014)
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În ceea ce privește repartiția pe niveluri de educație a personalului didactic din 

comuna Cîndești în anul școlar 2013/2014, cea mai mare parte este concentrată în 

învățământul gimnazial (47,8%), în timp ce 34,8% dintre cadrele didactice sunt 

concentrate în învățământul primar, iar 17,4% în învățământul preșcolar. 

La nivel local se organizează frecvent cercuri pedagogice, activitate ce promovează 

sistemul educațional local.   

Populația școlară și cadrele didactice din comuna Cîndești dispun de 10 săli de clasă 

și cabinete pentru desfășurarea activității și de 16 unități de calculator (PC-uri). În 

anul 2013, la nivelul comunei existau 1 laborator școlar și două săli de gimnastică. 

Unitățile educaționale nu dispun de ateliere școlare.  

În tabelul de mai jos este prezentată o analiză comparativă între situația existentă la 

nivelul comunei Cîndești și cea înregistrată la nivel național, fiind centralizați indicatori 

pentru condițiile de formare și educare. Datele sunt preluate de la Institutul Național 

de Statistică, dar fac referire la total, nefiind structurate pe medii de rezidență.  

În calcularea indicatorilor s-a ținut cont de faptul că la nivelul comunei Cîndești 

sistemul educațional oferă posibilitatea instruirii pentru nivelul primar și gimnazial. 

Învățământ 
preșcolar
17.4%

Învățământ primar
34.8%

Învățământ 
gimnazial 
47.8%

Personalul didactic din comuna Cîndești

pe niveluri de educație (anul școlar 2013/2014)



Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîndești pentru perioada 2014-2020 
 

 

 

 

86 

Dotarea unităților educaționale (analiză comparativă pe categorii de structuri administrativ-teritoriale),  

anul 2013 

 
România Reg. Nord-Est Jud. Neamț com. Cîndești 

învățământ primar și gimnazial: număr, persoane 

săli de clasă și cabinete școlare 73164 14619 2104 10 

laboratoare școlare 8352 1419 245 1 

săli de gimnastică 3073 439 89 2 

ateliere școlare 602 123 28 0 

număr PC-uri 131860 26364 4091 16 

populația școlară  1743254 340345 44076 287 

cadre didactice 125454 22955 3057 19 

învățământ primar și gimnazial: indicatori 

personal didactic / 25 persoane populație școlară 1.80 1.69 1.73 1.66 

populație școlară / sală de clasă 23.8 23.3 20.9 28.7 

populație școlară / laborator școlar 208.7 239.8 179.9 287.0 

populație școlară / sală gimnastică 2895.8 775.3 495.2 143.5 

populație școlară / atelier școlar 2895.8 2767.0 1574.1 - 

populație școlară / PC 13.2 12.9 10.8 17.9 

sursa: INS București, calcule proprii 

În anul 2013, la fiecare 25 de elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial revin 
1,66 cadre didactice care se ocupă de formarea și educarea acestora, valoare 
apropiată de cea înregistrată la nivel național – 1,80 cadre didactice/25 persoane 
populație școlară.  

La nivelul comunei Cîndești, populația școlară ce revine pe sală de clasă este de 28,7 
elevi, fiind mai mare cu aproximativ 5 elevi comparativ cu valoarea înregistrată la 
nivel național și regional, și cu 7,8 elevi mai mare comparativ cu media înregistrată la 
nivelul județului Neamț.   

În ceea ce privește dotările IT&C, la nivel local, la fiecare unitate PC revin 17,9 
școlari, în timp ce la nivel național valoarea indicatorului este de 13,2 elevi / unitate 
PC, la nivelul Regiunii Nord-Est este de 12,9 elevi / unitate PC, iar la nivel județean 
este de 10,8 elevi / unitate PC. 
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Imagini cu unitățile educaționale de pe raza comunei Cîndești 

Școala Gimnazială Cîndești -corp A 
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Imagini cu Școala Gimnazială Cîndești - Corp B: 
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Imagini cu Grădinița cu program normal Cîndești: 
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Imagini cu Școala Primară Vădurele: 
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Imagini cu Școala Primară Pădureni: 
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Imagini cu Grădinița cu program nirmal Bărcănești: 
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Cultură și artă 

Pe teritoriul comunei Cîndești au fost descoperite urme ale aşezărilor omeneşti din 

cele mai vechi timpuri: 

 Vase și topoare din piatră – mărturii ale culturii materiale, aparținând 

perioadei neolitice între anii 5660 – 1700 î.e.n.  

 Obiecte de ceramică şi fier din epoca geto-romană – descoperite pe malul 

stâng al pârâului Dragova, în Dealul la Varniti şi la Cetăţuie. 

Descoperirea îi aparţine arheologului Constantin Matasă. Cele mai multe obiecte 

istorice descoperite pe teritoriul comunei se află la Muzeul Arheologic din Piatra 

Neamţ, iar câteva fac parte din colecţia Şcolii Gimnaziale Cîndeşti.  

La muzeul arheologic din Piatra Neamț se află: 

 Tezaur descoperit în anul 1950 – alcătuit din 288 dinari imperiali de argint ce 

datau din timpul lui Nero (anii 68-35 î.e.n) și până la Alexander Severus (222-

223 e.n.) 

 Un dinar din timpul lui Domițianus (85 e.n.), descoperit la podul de peste 

Dragova 

 Un dinar din timpul lui Hadrianus (118-138 e.n.), descoperit sub Cetățuie 

 O ancoră romană din secolele II-III e.n. 

 O cruce relicvă din bronz, ce aparține secolului al XIV – lea 

 Un toporaș din bronz – din epoca bronzului, Cultura Nouă 

Obiectele aflate în colecția Școlii Gimnaziale Cîndești sunt: 

 Două topoare din piatră (din perioada neolitică) 

 Un dinar din timpul lui Nerva, predecesorul lui Traian 

 Un dinar din timpul împăratului roman Marcus Ulpius Traianus (Traian) 

 Două monede turcești 

 Cioburi de vârstă nedeterminată. 
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Biblioteca Comunală Cîndești. Biblioteca comunală are sediul într-o clădire nouă, 

deținând o suprafață de 48 mp. Sălile de lectură și lectură sunt mici, dar atmosfera 

este una intimă.  

Prin intermediul programului „Biblionet”, a primit de la Fundația IREX:  

 4 calculatoare conectate la Internet 

 pachet standard de echipamente: căşti, camere web, UPS-uri, router, 

imprimantă, scanner, proiector cu ecran.  

 În perioada 2011-2013, numărul de volume existente în cadrul bibliotecii s-a menținut 

constant, fiind de 13.862 volume. 

Biblioteca comunală colaborează cu cadrele didactice, medici, preoți, consilieri în 

realizarea unor activități care au drept scop informarea și insuflarea unor valori morale 

tuturor locuitorilor din comună.  

Activități organizate în anul 2013: 

 „Porni luceafărul...” - moment poetic organizat în luna ianuarie, şi Şcolile din 

Cîndeşti şi Vădurele, precum şi în cadrul bibliotecii 

 Moment aniversar Ion Luca Caragiale - expoziţie de carte organizată în luna 

ianuarie în cadrul bibliotecii 

 „Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza”– film documentar vizionat în lunile 

ianuarie şi februarie la Şcoala Gimnazială Cîndeşti 

 „Dimineaţa, măicuţă!” – recital de poezie dedicat mamei şi primăverii realizat 

în luna martie la Şcoala Cîndeşti şi la bibliotecă 

 „Hristos a înviat!” – expoziţie de carte religioasă şi de desene în luna aprilie, la 

Şcoala Vădurele şi bibliotecă 

 „Pământul - avere strămoşească şi bun de preţ”, expunere – dezbatere 

organizată în lunile iunie, iulie, august în sediul Căminului cultural 
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 „Colţul cititorului” – expoziţie, citate şi desene realizate trimestrial în Şcolile 

Cîndeşti şi Vădurele 

 „Să descoperim împreună” – lectură, recitare şi dezbatere organizate 

trimestrial în cadrul bibliotecii 

 Expunere - dezbatere cu tema „Importanţa cărţii în educaţia elevilor şi 

tinerilor” – se realizează semestrial în cadrul Şcolii cîndeşti, Şcolii Vădurele şi 

la bibliotecă 

 „Televizorul şi internetul - avantaje şi dezavantaje” – în cadrul acestei 

activităţi s-au vizionat emisiuni, s-au realizat discuţii pe grupe de vârstă în 

cadrul Şcolii Cîndeşti    

 „Fiii satului în zi de sărbătoare” – zi sărbătorită prin poezie, muzică şi dans în 

luna august 

 „Clopoţelul sună, Biserica ne aşteaptă, pământul ne răsplăteşte” – în cadrul 

acestora se organizează întâlniri cu părinţii elevilor, informări religioase, 

dezbateri cu gospodarii comunei 

 „Boli şi dăunători la plante şi animale” – sesiuni de informare, dezbatere, 

precum şi acţiuni practice realizate în lunile septembrie – octombrie, împreună 

cu specialiştii din comună 

 „Tradiţii de iarnă – păstrare, înnoire, transmitere” – au avut loc manifestări 

specifice împreună cu cadrele didactice şi elevi, atât la Căminul cultural, cât şi 

la Şcolile din Cîndeşti şi Vădurele. 

Activități realizate în anul 2012: 

 informarea locuitorilor din comuna Cîndești prin expoziții de carte, recenzii de 

cărți, momente poetice dedicate autorilor români, dar și celor universali 

 organizarea de grupuri de elevi în cadrul cărora s-a discutat despre avantajele 

și dezavantajele televizorului, informarea privind tipurile de programe indicate 

pentru dezvoltarea lor propice 
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 organizarea de activități în sediul bibliotecii în cadrul cărora s-au vizionat la 

televizor  emisiuni educative, științifice, literare. Copiii și-au exprimat opiniile 

cu privire la cele vizualizate și au răspuns pozitiv la acest tip de activități. Au 

fost organizate grupuri de 8-10 elevi, din clasele I-VIII 

 amenajarea la Școlile din Cîndești și Vădurele a unor „Colţuri ale micilor 

cititori”: elevii mai expresivi au citit şi recitat poezii, au fost afișate pe holurile 

școlilor citate educative cu încărcătură afectivă 

 organizarea de adunări în satele Țîrdenii Mici, Pădureni, Dragova și Bărcănești, 

la care au fost invitați proprietari de pământ și animale, prin intermediul 

cărora elevii și-au îmbogățit cunoștințele despre viața plantelor și a 

animalelor; activitățile s-au desfășurat sub forma unui schimb de experiență 

între bibliotecă și cei invitați, biblioteca și-a adus aportul prin partea teoretică, 

iar gospodarii și specialiștii din comună s-au implicat practic 

 

Căminul Cultural. Situat în satul Cîndești, căminul cultural se află într-o stare 

generală bună, fiind localizat într-o clădire a cărei construcție a fost executată în anul 

1975. Clădirea este orientată cu fațada principală spre sud-vest.  

Suprafața utilă a căminului cultural este de 326,04 mp.   

Unitățile funcționale principale ale clădirii sunt:  

 la parter: sala Căminului Cultural (129,69 mp), 2 scene, o terasă, 7 magazii 

 etaj parțial (la care se află biblioteca cu o suprafață de 32,78 mp).  

Căminul cultural a fost modernizat, valoarea totală a investiției fiind de 111.781,66 

lei. Dotările obținute în urma investițiilor sunt: 

 455 scaune 

 10 dulapuri pal 

 1 videoproiector 

 1 ecran de proiecție 

 1 televizor 
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 1 laptop 

 4 microfoane fără fir 

 1 mixer amplificat 

 6 dispozitive de aer condiționat 

 6 plasme termice 

 6 boxe. 

Clădirea prezintă tencuială exterioară de cca. 1,5 cm grosime, pereții interiori sunt din 

zidărie de cărămidă plină de 35 cm grosime, tâmplăria exterioară este din pvc cu 2 foi 

de geam, iar ușile sunt din PVC și din metal. La interior prezintă zugrăveli și vopsitorii 

obișnuite, pardoseli din mozaic, parchet și gresie. 

Nu există sistem de încălzire a spațiilor interioare, apa caldă menajeră este pregătită 

prin boiler electric, instalația de iluminat prezintă corpuri cu incandescență și corpuri 

cu lămpi fluorescente.  

Căminul cultural necesită investiții de reabilitare termică și energetică.  

Personalități marcante. Printre personalităţile marcante ale comunei Cîndești se 

numără:  

 Anton Naum (1829-1917) – poet ce a făcut parte din Societatea „Junimea”, a 

fost profesor universitar la universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și membru titular 

al Academiei Române 

 Gheorghe Manolache (n. 1950) – poet și critic literar; în prezent ocupă funcția 

de profesor universitar la Facultatea de Litere și Arte, din cadrul Universității 

„Lucian Blaga” din Sibiu. Este și membru titular al Uniunii Scriitorilor. 

 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
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Evenimente culturale 

Cel mai important eveniment desfășurat la nivel local este „Ziua Comunei Cîndești”, 

eveniment organizat anual în a treia duminică din luna august, ajuns în anul 2014 la 

cea de-a VI-a ediție. 
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Viața spirituală locală 

La nivelul comunei Cîndeşti există următoarele lăcaşuri de cult: 

 Biserica ortodoxă Cîndeşti, cu hramul „Înălţarea Domnului”, datând din anul 

1894 

 Biserica ortodoxă Bărcănești, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi 

„Sfântul şi Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul”, ctitorită în perioada 1977-1981 

 Biserica ortodoxă Pădureni, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru, 

Izvorîtorul de Mir", construită în perioada 1935-1940, prin eforturile fizice şi 

financiare ale unor enoriaşi ai satului  

 Biserica ortodoxă Dragova, cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" 

Biserica ortodoxă din Cîndeşti. Biserica cu hramul „Înălţarea Domnului” a fost 

construită între anii 1894-1909, prin munca fizică a credincioşilor din comună. Este 

sfinţită pe 21 mai 1909 de către P.S. Pimen, Mitropolitul Moldovei si Sucevei, avândul 

paroh pe preotul Vasile Damascan. 

De-a lungul timpului, biserica a necesitat reparaţii, întrucât a suferit deteriorări atât la 

exterior, cât şi la interior. În acest sens, s-au făcut demolări şi retencuieli interioare şi 

exterioare, s-au făcut instalaţii de lumină, pardoseli din mozaic veneţian, ferestre 

metalice. S-au achiziţionat obiecte de cult noi şi mobilier. Biserica a fost pictată în 

frescă de către pictorii M. Balasescu din Craiova şi Ion Irimescu din Piatra Neamţ. S-

au realizat şi lucrări de înfrumuseţare a curţii exterioare, amenajându-se o alee de 86 

de mp cu trandafiri şi pomi ornamentali. Biserica a fost resfinţită în 14 mai 1974 de 

P.S. Adrian Botoseneanu, preot paroh fiind Petre Sperlea. 

În urma cutremurelor din anii 1977, 1990 şi 1992, structura de rezistenţă a bisericii a 

slăbit, necesitând lucrări de consolidare. Lucrările au fost coordonate de către preotul 

paroh Ionel Butescu, au început în anul 2003 (când se începe şi construcţia unei 

clopotniţe în curtea bisericii)  şi au fost finalizate în 2004.  

Biserica are în proprietate 7,40 ha de teren agricol, respectiv  0,19 ha de pădure.  
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Imagini cu Biserica Ortodoxă din satul Pădureni: 
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Sănătate 

În județul Neamț, în anul 2013 funcționau 1238 de unități sanitare, dintre care 907 

aparțin mediului privat și doar 331 de structuri sanitare sunt publice.   

În comuna Cîndești funcționează 2 unități medicale – 2 cabinete medicale de familie, 

aflate în proprietate privată, conform datelor de la Institutul Național de Statistică.   

Din punct de vedere al personalului medico-sanitar, la nivel local există: 2 medici de 

familie și 3 persoane ce se încadrează în categoria personalului sanitar mediu. 

Imagini cu Dispensarul uman: 
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Servicii sociale 

La nivelul comunei Cîndești, în luna august a anului 2014, existau 76 de familii 

beneficiare de ajutor social. Dintre acestea, 50 sunt persoane singure (65,8%), 11 

familii formate din 2 persoane (14,5%), 7 familii cu 3 persoane (9,2%), 2 familii cu 4 

persoane (2,6%), 3 familii cu 5 persoane (3,9%) și alte 3 familii formate din peste 5 

membri.  

 

Comparativ cu anul 2009, în august 2014 numărul persoanelor beneficiare de venit 

minim garantat din comuna Cîndești a crescut cu o singură persoană (+0,7%); 

comparativ cu anul anterior (2013), numărul persoanelor beneficiare de ajutor social 

aproape s-a dublat în anul 2014 – înregistrându-se o creștere cu 68 de persoane 

(98,6%).  

Persoane singure
65.8%

Familii cu 2 
persoane
14.5%

Familii cu 3 
persoane

9.2%

Familii cu 4 
persoane

2.6%

Familii cu 5 
persoane

3.9%

Familii cu peste 5 
persoane

3.9%

Familii beneficiare de venit minim garantat din Comuna 

Cîndești - distribuție pe tip familie (2014)
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În ceea ce privește persoanele cu handicap, comparativ cu anul 2009, în august 2014 

numărul acestora a crescut cu 6 persoane la nivel local (respectiv 40%). În perioada 

2009-2014, numărul persoanelor cu handicap a cunoscut valoarea minimă în anul 
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2009 (15 persoane), valoarea cea mai mare înregistrându-se în anul 2013 (22 

persoane).    

În anul 2013, la nivel local au existat 270 de familii care au făcut cerere pentru ajutor 

de încălzire și au beneficiat de acest ajutor. În același an (2013), se remarcă o 

scădere considerabilă a numărului de familii beneficiare de ajutor de încălzire, cu 977 

familii (în termeni procentuali fiind echivalentul a 78,3%), comparativ cu anul 2009. 

Situația și evoluția beneficiarilor de ajutor pentru încălzire 

Categorie 2009 2010 2011 2012 2013 

familii care au făcut cerere pentru ajutor de încălzire 1247 508 389 290 270 

familii beneficiare de ajutor de încălzire 1247 483 361 290 270 

sursa datelor: Primăria Cîndești 

 

La nivelul comunei Cîndești, în anul 2013 existau 181 de persoane beneficiare de 

alocații. Dintre acestea, 32% primeau alocații de stat pentru copii (în această 

categorie s-au încadrat 58 de persoane, fiind luați în calcul copiii cu vârsta până în 18 

ani și persoane de peste 18 ani, dacă urmează cursuri liceale sau profesionale). 
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63,5% dintre persoanele vizate beneficiau de alocații complementare (115 persoane), 

iar 0,6% au primit alocație pentru plasament familial (înregistrându-se un singur caz). 

Situația și evoluția beneficiarilor de alocații 

Beneficiarii de alocații 2013 

 număr % 

Total, din care: 181 100.0% 

de stat pentru copii* 58 32.0% 

complementare 115 63.5% 

pentru susţinerea familiilor monoparentale 7 3.9% 

lunare de hrană pentru copiii infectaţi cu HIV /SIDA - - 

pentru plasament familial 1 0.6% 

sursa datelor: Primăria Cîndești 

Pe raza comunei Cîndești nu există locuințe sociale.  

 

Iluminatul public 

Rețeaua de iluminat public din comuna Cîndești are o lungime de 31,2 km și deține 

un număr de 780 de stâlpi instalați, dintre care 449 stâlpi au montate de corpuri de 

iluminat (lămpi).  

Situația stâlpilor din rețeaua de iluminat public existentă în comuna Cîndești pe sate componente, 

 după dotarea cu lămpi 

Sate componente Total stâlpi total stâlpi cu lămpi % din total stâlpi 

Comuna Cîndești - total, 
din care: 

780 449 57.6% 

Cîndești 230 154 67.0% 

Bărcănești 160 88 55.0% 

Dragova 64 32 50.0% 

Pădureni 80 41 51.3% 

Țîrdenii Mici 48 22 45.8% 

Vădurele 198 112 56.6% 

sursa datelor: Primăria Comunei Cîndești 
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Siguranță și ordine publică 

În comuna Cîndești siguranța și ordinea publică este asigurată de către 2 agenți de 

poliție și un șef de post. Aceștia deservesc comunitatea locală prin intermediul 

Postului de Poliție Local Cîndești. Din anul 2012, Postul Local este organizat cu funcții 

de execuție, iar activitatea acestuia este coordonată de Postul de Poliție din Borlești. 

Misiunea Postului de Poliție Locală Cîndești este de a păstra ordinea și siguranța 

publică, precum și securitatea cetățenilor din comună. Printre atribuții se numără și 

intervențiile în caz de calamități naturale.  
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În anul 2014 (ianuarie-octombrie) au fost înregistrate 12 infracțiuni economico-

financiare, 51 de infracțiuni judiciare și 11 de altă natură. 

Categorii de infracțiuni Infracțiuni sesizate în comună 

2011 2012 2013 2014 (ianuarie-
octombrie) 

Număr total infracțiuni 11 42 97 74 

din care:     

Economico-financiare - - 5 12 

Judiciare 9 35 82 51 

De altă natură 2 7 10 11 

Sursa datelor: Postul de Poliție Local Cîndești 

 

Agenți poliție Agenți poliție în comună 

2011 2012 2013 2014 

Număr agenți poliție, total 1 3 3 3 
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Managementul deșeurilor 

La nivel local, în anul 2013 s-au înregistrat 168 tone de deșeuri generate, cu 22,05 

tone mai multe comparativ cu anul 2012. Din cele 168 tone generate în anul 2013, 

123 tone sunt deșeuri menajere de la populație în amestec, iar 45 tone sunt deșeuri 

menajere și similare de la unități economice, unități comerciale, birouri, instituţii, 

unitǎţi sanitare. 

Din punct de vedere al deșeurilor rezultate din echipamente electrice și electronice 

(DEEE), în anul 2013 s-au înregistrat 780 tone. 
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CAPITOLUL 7. FACTORI DE MEDIU 

Calitatea apei 

Din punct de vedere hidrografic, comuna Cîndești se află în bazinul hidrografic al 

râului Bistrița, situându-se pe malul drept al acestuia.  

Caracterizată printr-o reţea hidrografică bogată, comuna Cîndești beneficiază de o 

alimentare fluvială intensă a râurilor.  

Cele mai importante ape de suprafață care străbat teritoriul comunei Cîndești sunt  

Pâraiele Cîndești, Dragova și Gherman. Acestea prezintă un nivel de poluare 

semnificativ datorită depozitării necontrolate a deșeurilor menajere.  

Comuna Cîndești este bogată și în surse de apă subterană, afectate de poluanți de tip 

nitriți / nitrați. Analiza calității apei subterane este realizată periodic prin testarea apei 

din fântâni.  

Alimentarea cu apă potabilă se realizează în principal din fântâni construite în cadrul 

gospodăriilor. La nivel local există și gospodării dotate cu instalație de alimentare cu 

apă prin hidrofor. 

Prin suprapunerea perioadei de ploi cu cea de topire a zăpezii, primăvara se produc 

inundaţii care afectează zonele adiacente albiei majore a pâraielor.   

 

Calitatea solurilor 

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Cîndești se încadrează într-o subzonă 

aluvionară ce prezintă prundișuri și luturi de terasă. Teritoriul comunei cuprinde soluri 

specifice zonelor de şes şi deal, ce sunt favorabile întreținerii de pășuni și fânețe, 

resursele solului fiind în principal legate de culturile agricole.  
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Poluarea solului nu este una excesivă, sursele principale de poluare fiind 

îngrășămintele chimice și pesticidele administrate în timpul activităților agricole. 

De asemenea, în vecinătatea imediată a drumurilor județene de acces în comună se 

remarcă o concentrație ridicată de poluanți proveniți din combustia carburanților 

auto, printre care se numără și plumbul. 

 

Calitatea atmosferei 

Comuna Cîndeşti este situată într-o zonă cu climat temperat-continental, cu 

temperaturi medii anuale cuprinse între 8,5°C şi 9°C. Precipitaţiile atmosferice 

înregistrează o medie de cca 649 mm.  

În zona comunei, cea mai mare frecvenţă o au vânturile de vest şi nord, ce ajung la 

viteze medii de 5 m/secundă; în partea estică, pe versant, ajung și până la 6-7 

m/secundă. Circulația slabă a aerului, calmul atmosferic și inversiunile termice 

frecvente dominate de relief nu favorizează poluarea semnificativă a atmosferei. 

Sursele de poluare ale calității atmosferei în comuna Cîndești nu depășesc limitele 

pentru protecția populației, a mediului natural și a mediului construit. Acestea sunt 

ocazionale, fiind determinate în principal de arderea gunoaielor din curți și grădini de 

către cetățeni. 

O altă sursă de poluare este reprezentată de platformele de gunoi de grajd expuse 

atât la emisia gazelor de fermentare, cât și la împrăștierea de către păsările 

scurmătoare. 

Sursele de poluare industrială rezultă în urma activităților dezvoltate în comună: 

prelucrarea lemnului și realizarea de mobilă. Însă, nu s-au constatat emisii de 

poluanți care să afecteze starea de sănătate a oamenilor sau biodiversitatea. 
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CAPITOLUL 8. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

Organigrama Primăriei Comunei Cîndești 
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Capacitatea administrativă și instituțională de accesare și implementare a 

fondurilor europene și guvernamentale 

Primăria comunei Cîndești deține experiență în accesarea de fonduri guvernamentale. 

La nivel local au fost implementate următoarele proiecte: 

 Refacere şi modernizare DC 202 și DC 203, în urma inundațiilor din anul 2010 

(Proiect 322 D) – proiect finalizat, în valoare de 2.140.350 lei 

 Modernizare DC 119 Cîndești – Bărcănești – finalizat, valoare totală 940.962 

lei 

 Reabilitare și modernizare Școala sat Bărcănești – proiect finalizat, valoare 

totală 200.000 lei 

 Modernizarea și igienizarea școlilor din satele: Cîndești, Vădurele, Pădureni 

 Reabilitare și extindere sediu Primărie – valoarea investiției 200.000 lei, 

realizat în proporție de 85% 

 Renovare și reabilitare Dispensar uman Cîndești – investiție de 150.000 lei 

 Bază sportivă – valoarea investiției a fost de 644 mii lei, s-a realizat prin 

fonduri guvernamentale și locale (lucrările s-au finalizat în proporție de 70%) 

 Parc de agrement – valoarea investiției a fost de 1.086 mii lei, s-a realizat prin 

fonduri de mediu și fonduri locale 

 Reabilitare și modernizare case praznicale în satele Pădureni, Cîndești și 

Bărcănești 

 Modernizare și autorizare târg comunal 

 Lucrări de balastare drumuri de pământ pe raza comunei Cîndești pe o 

lungime totală de aproximativ 8 km 

 Achiziționare microbuz școlar nou (marca Opel) 

 Lucrări de reabilitare și construcții noi poduri pe raza comunei Cîndești (în 

total 6 poduri) – proiect susținut din bugetul local 

 Parc de agrement în satul Bărcănești - proiect susținut din bugetul local 
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Venituri și buget preconizat 

În anul 2013, veniturile totale cumulate la nivelul comunei Cîndești însumau 4.926 mii 

lei. Din această sumă totală, 530 mii lei sunt venituri proprii, 2.615 mii lei sunt 

venituri fiscale, iar 1.151 sunt venituri guvernamentale. 

 

La nivel local, se preconizează că bugetul local va cunoaște o scădere în următorii 

ani, astfel încât în anul 2020 bugetul local ar avea 3300 mii lei.  
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Proiecte în implementare: 

 Modernizare Cămin Cultural Cîndești și achiziționarea unui buldoexcavator - Proiect în 

valoare de 594.396 lei, realizat cu implicarea Grupului de Acțiune Locală Tazlău   

 Modernizare drumuri comunale în comuna Cîndești – perioada de realizare este 2014-

2015, proiect realizat prin OG 28/2013 și privește următoarele drumuri: sat Dragova 

– 1.776 m, sat Vădurele – 3.060 m, sat Cîndești – 6.100 m 

 Modernizare drumuri de interes local în comuna Cîndești, județul Neamț – zonele 

vizate sunt: Strada Bisericii – 2.080 m, str. Nășiești – 400 m, str. Pe Vale- 1.580 m, 

str. Treistia I – 1.190 m, str. Treistia II – 590 m. Proiectul este trimis la București 

spre avizare (OG 28/2013) 

 Eficientizarea consumului de energie electrică în comuna Cîndești, județul Neamț – 

proiect aprobat cu fonduri europene – valoare totală 15.241.597,83 lei (fără TVA) 
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PARTEA II. ANALIZA SWOT 
 

Cadru local, demografie și forță de muncă 

Economie, agricultură și turism 

Infrastructură de locuințe și utilități. Factori de mediu 

Servicii publice și administrație publică 
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ANALIZA SWOT PE DOMENII 

CADRU LOCAL, DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Localizarea în partea de sud a județului 

Neamț, la limita cu județul Bacău 
 Teritoriul comunei este traversat de DJ 

159C si DJ 156, care asigură legătura cu 
județul Bacău 

 Comuna Cîndeşti face parte din Grupul 

Pentru Dezvoltare Locală - GAL Valea 
Tazlăului 

 Existența dealurilor cu pășuni și fânețe ce 
constituie baza furajeră principală pentru 

creşterea animalelor 

 Existența la nivel local a unei reţele 
hidrografice bogate - teritoriul comunei 

este bogat în surse de apă subterană și 
este străbătut de râul Bistriţa şi pârâul 

Cîndeşti 

 Densitatea populaţiei este mai mare în 
comparație cu media județeană rurală (în 

2014, în comuna Cîndești densitatea era 
de 107,6 locuitori / kmp, față de 62,3 

locuitori / kmp media județeană rurală) 
 Raportul de dependență demografică la 

nivel local (48,5%) înregistrează valori mai 

mici decât cele înregistrate în mediul rural 
la nivel județean, regional și național (cu 

valori cuprinse între 50,6% și 54,1%) 
 Rata natalității este în creștere 

 Rata de nupțialitate este în creștere 

(perioada 2009-2013) 
 Rata de divorțialitate este în scădere 

 Există forță de muncă disponibilă la nivel 
local 

 Forța de muncă prezintă disponibilitate 
pentru calificare, fiind deschisă la 

inițiativele private 

 Informarea continuă la nivel local cu 
privire la programele de calificare și 

 Existența riscului de inundații în zonele 

adiacente albiei majore a pâraielor în 
timpul primăverii, prin suprapunerea 

perioadei de ploi cu cea de topire a 
zăpezii 

 Trendul descendent înregistrat de 

efectivul demografic al comunei 
Cîndești (-3,7%)  

 Populația se află într-un proces de 
îmbătrânire (16,5% dintre localnici au 

cel puțin 65 de ani, 15,8% având între 

0 și 14 ani) 
 Spor natural negativ (-5,7‰) 

 Rata mortalității este în creștere 
 Creșterea numărului de șomeri 

(perioada iulie 2013-iulie 2014) 

 Numărul foarte mic al salariaților din 

comună (3,2% din populația stabilă 

înregistrată la 1 iulie 2013) 

 În Cîndești, numărul întreprinderilor 

active la 1000 de locuitori este de 3,7, 

valoarea acestui indicator fiind de 5,9 

ori mai mică decât media națională, de 

3,9 mai mică decât media județeană, și 

de 3,7 ori mai mică decât media 

regională 

 Adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature și vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale, în general și 

la fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale, în special 

 Existența șomajului de lungă durată. 
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CADRU LOCAL, DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

reconversie existente în județ 
 Creșterea numărului de salariați la nivel 

local (în anul 2013, numărul mediu de 130 

salariați este mai mare cu 58,5% 
comparativ cu anul 2004)  

 Presiunea asupra persoanelor active din 
comuna Cîndești (48,5%) este mai mică 

comparativ cu valorile înregistrate la nivel 

județean (50,6%), regional (54,1%), 
național (52,3%) 

 Rata infracționalității în scădere 
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CADRU LOCAL, DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Valorificarea resurselor naturale ale 
comunei 

 Posibilitatea de accesare a programelor de 

finanțare (fonduri europene, naționale, 
guvernamentale) în domeniul dezvoltării 

resurselor umane, al dezvoltării și 
modernizării infrastructurii (de utilități 

tehnico-edilitare, de servicii publice), 

dezvoltării mediului de afaceri, pentru 
promovarea acțiunilor prietenoase cu 

mediul înconjurător și a protejării acestuia, 
atât în rândul populației, cât și al agenților 

economici 
 Derularea prin AJOFM Neamț, a 

programelor de formare/recalificare 

profesională 
 Acordarea unor facilități angajatorilor ce 

creează locuri de muncă pentru tineri 
absolvenți, șomeri și categorii defavorizate 

 Organizarea, prin programe POS DRU, de 

sesiuni de consiliere și formare 
profesională, traininguri, workshopuri, care 

să faciliteze integrarea profesională a 
șomerilor 

 Adaptarea programelor de învățământ la 
cerințele de resurse umane ale pieței 

muncii 

 Monitorizarea la nivel național a stării 
ocupaționale a populației 

 Existența a diverse facilități acordate 
angajatorilor ce creează locuri de muncă 

pentru șomeri, tineri absolvenți și categorii 

defavorizate 
 Gradul ridicat de implicare a autorităților 

locale în problemele comunității 
 

 Îmbătrânirea populației și fenomenul 
de migrare a acesteia spre mediul 

urban sau străinătate 

 Creşterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în 
perspectivă 

 Creșterea numărului șomerilor din 

rândul tinerilor absolvenți, atât de 
liceu, cât și de studii universitare 

 Depopularea satelor și scăderea 
nivelului de trai 

 Fonduri financiare insuficiente pentru 

cofinanțarea proiectelor din fonduri 

europene 
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ECONOMIE, AGRICULTURĂ ȘI TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența a 15 firme active în comună 
 Resursele solului sunt legate în principal de 

potenţialul terenului agricol, acestea fiind 

optime pentru practicarea agriculturii 
 Suprafața agricolă a comunei este de 2909 

ha, reprezentând 77,1% din suprafața 
totală 

 Existența la nivel local a suprafețelor de 

teren agricole arabile (1377 ha) 
 Condițiile climatice și de sol sunt favorabile 

activităților agricole  
 Terenurile neproductive reprezintă doar 

3,6% din suprafața totală a comunei 
 Existența la nivel local a 620 ha păduri de 

rășinoase și foioase 

 Comuna este bogată în surse de apă 

subterană 

 Existența la nivel local a apicultorilor 

 Existența unui dispensar veterinar, precum 

și a unui medic veterinar pe raza comunei 

 Apartenența la Grupul de Acțiune Locală 

Valea Tazlăului poate contribui la 

consolidarea unor viitoare parteneriate 

 Existența accesului la internet în comună și 

a unei rețele de comunicații dezvoltată 

 Acces la utilități: apă potabilă, energie 

electrică 

 Instituțiile publice de pe raza comunei 

oferă suport actorilor locali 

 Existența potențialului turistic ce poate fi 

valorificat prin intermediul sitului 

arheologic din dealul Cetățuia 

 Numărul întreprinderilor active 
existente la nivel local raportat la 1000 

locuitorilor este de 3,7, valoare mai 

mică decât mediile înregistrate la nivel 
național, regional și județean (cu valori 

cuprinse între 13,6 și 22,1) 
 Existența la nivelul comunei a 31 ha de 

terenuri degradate și neproductive 

 Activitatea agricolă practicată în mod 
preponderent în localitate este 

îndeosebi cea primară, reprezentată de 
producția vegetală și animală și într-o 

măsură infimă, activitatea agricolă 
secundară 

 Investiții insuficiente în agricultură 

 Practicarea agriculturii de subzistență 
 Dotări insuficiente în agricultură 

 Lipsa unei piețe agroalimentare pe 
teritoriul comunei 

 La nivel local nu există filiale / 

sucursale ale instituțiilor bancare, astfel 
că populația și mediul de afaceri sunt 

private de suport financiar 
 Lipsa unei infrastructuri pentru turism: 

pe raza comunei Cîndești nu există 
unități de primire turistică 

 Lipsa pregătirii investitorilor locali 

pentru accesarea de proiecte 
europene; 

 Pierderea cu timpul, a meșteșugurilor 
populare și a ocupațiilor tradiționale. 
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ECONOMIE, AGRICULTURĂ ȘI TURISM 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Valorificarea potențialului tradițional și a 
produselor tradiționale specifice zonei 

 Dezvoltarea agriculturii prin investiții 

moderne 
 Politica de promovare, la nivel național a 

produselor naturale și creșterea gradului 
de interes al populației cu privire la 

alimentația sănătoasă și un stil de viață 

sănătos 
 Facilităţi legislative privind arendarea 

suprafeţelor agricole 
 Fondurile europene destinate dezvoltării 

rurale, agriculturii și activităților conexe 
acesteia 

 Existenţa unor asociaţii profesionale şi a 

unor organisme de sprijin a producătorilor 
 Existența resurselor locale, 

necorespunzător valorificate în prezent: pe 
malul râului Bistrița există materie primă 

pentru materiale de construcții ce poate fi 

valorificată pentru obținerea de venituri 
 Diversificarea activităților economice prin 

valorificarea corespunzătoare a resurselor 
locale 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial în 
rândul tinerilor 

 Facilități legislative și de încurajare a 

dezvoltării de start-up-uri (ex.credite cu 
dobândă subvenționată) 

 Preocuparea pentru introducerea noilor 
tehnologii și pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare 

 Disponibilitatea privind încheierea de relații 
de parteneriat cu alte autorități locale, 

investitori locali sau străini 
 Existența programelor ce susțin 

încurajarea și creșterea capacității 

antreprenoriale în rândul tinerilor, adulților 
și a persoanelor de sex feminin 

 Instabilitatea cadrului legislativ și în 
continuă schimbare, factor ce 

descurajează desfășurarea de activități 

economice; 
 Gradul ridicat de birocrație și corupția; 

 Concurența reprezentată de produsele 
agroalimentare de import de pe piața 

Uniunii Europene 

 Informarea la un nivel redus a 
agricultorilor cu privire la normele 

europene 
 Deficiențe ale cadrului legal pentru 

protejarea producției agricole interne 
 Procedura foarte complicată de 

certificare pentru produsele ecologice și 

bio 
 Experiență la un nivel relativ redus în 

elaborarea și implementarea proiectelor 
cu finanțare europeană 

 Insuficiența resurselor financiare 

necesare cofinanțării proiectelor din 
agricultură, economie și turism 

 Din cauza lipsurilor din infrastructura 
de utilități, se manifestă un interes 

relativ redus al investitorilor de a 
demara afaceri în comuna Cîndești 

 Oferte de creditare cu condiții greu 

accesibile și o rată ridicată a dobânzii; 
 Creșterea ratei șomajului 

 Îmbătrânirea populației și reducerea 
ponderii populației active 

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra economiei 
locale și a pieței muncii, creșterea ratei 

inflației și a ratei de schimb valutar 
 Noi crize economice globale 

 Pierderea tradițiilor și obiceiurilor locale 

odată cu trecerea timpului. 
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ECONOMIE, AGRICULTURĂ ȘI TURISM 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Încurajarea la nivel județean și regional a 
unor noi forme de turism (religios, rural, 

ecologic) 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 
în domeniul economiei, agriculturii și 

turismului 
 Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii 

fizice şi de utilităţi la nivel local, județean și 

regional va conduce la creșterea 
economică și la dezvoltarea turismului. 
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INFRASTRUCTURĂ DE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI. FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Teritoriul comunei este traversat de DJ 
159 C si DJ 156 

 Existența a 11 km de drumuri publice 

modernizate la nivel local 
 Existența mijloacelor de transport în 

comun, asigurând legătura cu municipiul 
Piatra Neamț și localitățile învecinate  

 Existența rețelei de electricitate care 

acoperă aproape integral teritoriul comunei 
(99,3% dintre locuințe) 

 Suprafața medie locuibilă a unei locuințe 
din comuna Cîndești este de 47,4 mp, fiind 

superioară mediilor înregistrate în mediul 
rural nemțean (46,7 mp/locuință), regional 

(44,5 mp/locuință) și național (46,3 mp/ 

locuință). 

 Rețeaua de drumuri necesită 
modernizări 

 Alimentarea cu energie electrică nu 

este asigurată în totalitate 
 La nivel local nu există rețea de 

distribuție a apei potabile 
 La nivel local nu există rețea de 

canalizare, stație de epurare a apei 

reziduale și nici rețea de gaze naturale  
 La nivel local încălzirea locuințelor este 

asigurată în principal cu sobe pe lemne 
(95,4% din total locuințe) 

 La nivel local mai există porțiuni de 
drumuri pietruite (40,5% din lungimea 

drumurilor județene și comunale) și 

drumuri de pământ (16,2% din 
lungimea drumurilor județene și 

comunale) 
 Majoritatea deșeurilor sunt colectate în 

amestec, nefiind dezvoltat un sistem de 

colectare selectivă bine organizat 
 Insuficienta preocupare a agenților 

economici în recuperarea și refolosirea 
ambalajelor 

 Parteneriatul public-privat nu este 
suficient dezvoltat 
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INFRASTRUCTURĂ DE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI. FACTORI DE MEDIU 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existența fondurilor externe destinate 
modernizării drumurilor comunale și sătești 

 Posibilitatea accesării unor programe de 

finanțare comunitare ale Uniunii Europene 
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii 

și protecției mediului 
 Existența organizațiilor și asociațiilor non-

profit care militează pentru agricultura 

ecologică, protecția mediului și dezvoltare 
durabilă 

 Existența unor programe și campanii 
pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu 

din mediul rural și implicarea organizațiilor 
neguvernamentale și a școlilor în programe 

comune de educație ecologică 

 Potențialul turistic al zonei, ce trebuie 
valorificat 

 Accesarea fondurilor europene în noul 
exercițiu financiar 2014 – 2020 

 Posibilitatea realizării de lucrări cadastrale 

cu fonduri europene nerambursabile, în 
noul exercițiu financiar 2014-2020 

 Derularea de campanii de informare 
organizate de APDPR, APIA ,etc. ce au ca 

obiectiv creşterea ratei de absorbție a 
fondurilor europene  nerambursabile 

 Creșterea gradului de interes al populației 

pentru un mediu mai curat și mai puțin 
poluat 

 Încheierea unor relații de parteneriat între 
autoritățile locale și investitori locali sau 

străini 

 Existența posibilității de dezvoltare de noi 
nișe de afaceri în domeniul reciclării 

deșeurilor/materiilor prime generatoare de 
deșeuri 

 Existența programelor naționale ce vizează 

reducerea poluării cu nitriți. 

 Cadru legislativ în continuă 
schimbare/readoptare 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

cofinanțarea proiectelor din domeniul 
agricol, condiție esențială pentru 

derularea în bune condiții a proiectelor 
 Interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri în comună, din 

cauza infrastructurii fizice și sociale 
neadecvate, raportat la potențialul 

comunei 
 Reducerea bugetelor locale destinate 

pentru realizarea de investiții pentru 
dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de utilități tehnico-

edilitare și infrastructurii de servicii 
publice locale 

 Degradarea infrastructurii tehnico-
edilitare existente prin lipsa 

implementării de proiecte care să 

vizeze reabilitarea/modernizarea 
acesteia 

 Indiferența populației față de protecția 
mediului și un nivel redus de aplicare a 

metodelor de protejare și conservare a 
mediului înconjurător; 

 Cunoștințe insuficiente cu privire la 

întocmirea documentației de finanțare 
și implementarea proiectelor de 

infrastructură și mediu finanțate din 
fonduri structurale 

 Existența unui trend de ignorare a 

recomandărilor și cerințelor din partea 
UE cu privire la mediul înconjurător și 

măsurile de protejare a acestuia 
 Cunoașterea insuficientă a normelor 

europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători 
 Noi crize economice globale 
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SERVICII PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Instituțiile publice oferă suport actorilor 
locali 

 Accesul funcționarilor publici la internet 

 Comuna face parte din Grupul de Acțiune 
locală GAL Valea Tazlăului 

 Existența la nivel local a unei școli cu 3 
structuri arondate care asigură programe 

de formare pentru nivelurile educaționale: 

preșcolar, primar și gimnazial 
 Școala dispune de un laborator de 

informatică dotat cu 16 calculatoare 
 Existența unei Biblioteci Comunale cu 

peste 17 mii de volume 
 Organizarea de evenimente culturale la 

nivel local (Ziua comunei) 

 Existența la nivel local a 2 cabinete de 
medicina familiei 

 Existența personalului medical: 2 medici de 
familie, personal sanitar mediu (3 

persoane) 

 Lipsa unui sistem informatic integrat 
(arhivare, management sarcini, 

monitorizare activități) de gestionare a 

diverselor activități in Primărie 
 În comuna Cîndești, în anul 2013, 

fiecare 25 de elevi înscriși în 
învățământul primar și gimnazial sunt 

instruiți de 1,66 cadre didactice, în timp 

ce la nivel național, valoarea acestui 
indicator este de – 1,80 cadre 

didactice/25 persoane populație școlară 
 Scăderea populației școlare (cu 24,2% 

în perioada 2008-2013) 
 Scăderea numărului cadrelor didactice 

(cu 30,3% în perioada 2008-2013) 

 Din punct vedere al dotărilor IT&C, la 
nivel local, la fiecare unitate PC revin 

17,9 școlari, la nivel național valoarea 
indicatorului fiiind de 13,2 elevi / 

unitate PC, la nivelul Regiunii Nord-Est, 

12,9 elevi / unitate PC, iar la nivel 
județean 10,8 elevi / unitate PC  

 Unitățile educaționale nu dispun de apă 
potabilă 

 Nu există sisteme de supraveghere 
video la nivelul unităților educaționale 

 Unitățile educaționale nu dispun de 

spații exterioare amenajate adecvat 
pentru activitățile de recreere 

 Lipsa unei farmacii și a unui cabinet 
stomatologic la nivel local 

 Lipsurile din sistemul sanitar românesc 

afectează domeniul sănătății și 
asistenței sociale din comuna Cîndești 

 Creșterea numărului de familii care 
beneficiază de venitul minim garantat 

(2009-2014) 

 Pe raza comunei Cîndești nu există 
locuințe sociale 
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SERVICII PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Localizarea comunei în apropierea unor 
centre urbane facilitează rezolvarea 

cazurilor medicale deosebite, atunci când 
apar, în sistemul medical județean 

 Din punct de vedere medical, populația 

poate apela la serviciile medico-sanitare 
din orașul Ronov și din municipiul Piatra 

Neamț 
 Existența unor reforme la nivel național ce 

vizează serviciile medicale și educaționale 

 Promovarea standardelor alimentare 
sănătoase și a importanței adoptării unui 

stil de viață sănătos 
 Existența programelor complexe de 

urmărire a stării de sănătate a populaţiei 
 Reforma legii sănătății 

 Existența a numeroase linii de finanțare în 

domeniul sănătății și asistenței sociale, 
precum fondurile destinate dezvoltării de 

centre de zi pentru copii, adulți și vârstnici 
și cele destinate reabilitării și dotării 

corespunzătoare a unităților medicale 

 Politicile Uniunii Europene în domeniul 
protecției sociale 

 Dezvoltarea și punerea în aplicare a 
conceptului economiei sociale 

 Existența programelor naționale prin care 

sunt acordate resurse financiare pentru 
construcția, reabilitarea, modernizarea și 

dotarea căminelor culturale care contribuie 
la îmbunătățirea cadrului cultural, propice 

desfășurării de activități cu caracter 
cultural-artistic și care poate contribui la 

menținerea tradițiilor 

 Existența fondurilor externe destinate 
infrastructurii de susținerea a activităților 

sportive 
 Cooperarea cu alte școli din regiune, dar și 

 Buget insuficient destinat medicinei 
primare, actul medical fiind afectat, în 

consecință 
 Reacţie nefavorabilă la sistemul de 

norme sanitare impuse 

 Politici de specializare zonală a 
centrelor de asistenţă sanitară 

 Lista medicamentelor gratuite și 
compensate nu acoperă necesitățile 

populației, și acestea, la rândul lor, în 

creștere 
 Costurile ridicate ale medicamentelor 

raportate la veniturile reduse ale 
populației, îngrădesc tratarea diferitelor 

afecțiuni, a căror netratare poate duce 
la afecțiuni și mai grave, sau în unele 

cazuri, chiar la deces 

 Implicarea redusă a societății civile în 
domeniul protecției sociale 

 Creșterea gradului de sărăcie prin 
înăsprirea  condițiilor de acordare a 

ajutoarelor sociale și scăderea 

numărului de beneficiari 
 Sistemul de ajutor social cu contribuie 

în mod activ la reintegrarea celor 
asistați, de cele mai multe ori, 

populația optând pentru venitul minim 

garantat, în detrimentul reintegrării pe 
piața muncii 

 Lipsa cunoștințelor cu privire la alte 
fonduri sociale 

 Fonduri insuficiente pentru reabilitarea, 
modernizarea și dotarea unităților 

școlare, corelat cu nevoia de investiții și 

cu importanța acestui sector în 
dezvoltarea comunității și a viitoarelor 

resurse umane 
 Reducerea numărului de elevi, din 
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SERVICII PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

din afara țării, prin programe de schimb de 
experiență 

 Existența a diverse programe și granturi de 

sprijinire și dezvoltare a culturii și tradițiilor 
 Întărirea legăturilor interinstituționale și 

cele cu societatea civiă, ONG-uri și 
semnarea de parteneriate publice-private 

 Existența unor programe destinate formării 

continue a funcționarilor publici, ce 
contribuie la îmbunătățirea relației 

cetățean-autorități publice locale.  
 

cauza  declinului natalității și a sporului 
natural negativ 

 Buget insuficient pentru satisfacerea 

necesităților stringente ale unităților de 
învățământ, recurgându-se de cele mai 

multe ori, la finanțarea paralelă prin 
contribuția familiilor elevilor, practici 

adesea contestate 

 Migrarea cadrelor didactice bine 
pregătite, acestea nefiind motivate și 

fără a beneficia de condiții propice 
desfășurării activității 

 Promovarea insuficientă a zonei din 
punct de vedere turistic și cultural 

determină fenomenul migrării 

potențialilor turiști către alte destinații 
 Fonduri financiare insuficiente pentru 

dezvoltarea mediului cultural și artistic 
 Estomparea tradițiilor locale odată cu 

trecerea timpului 
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PARTEA III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 

Viziune, obiectiv general și obiective specifice 

Prioritățile tematice și ținte propuse ale strategiei de dezvoltare locală 

Portofoliu proiecte 

Fișe de proiecte 

Coerența cu politicile existente 

Implementare. Monitorizare. Evaluare 

Surse de finanțare a priorităților de dezvoltare și a domeniilor de acțiune 
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Viziune, obiectiv general și obiective specifice 

 

Viziune 

În anul 2020, comuna Cîndești va fi o comună dezvoltată din punct de vedere 

economic și social, cu infrastructură modernă de utilități, care oferă locuitorilor săi 

condiții optime de trai și acces la locuri de muncă diversificate. Comuna Cîndești va 

deține un loc important în sectorul agricol județean și se va dezvolta prin valorificarea 

și exploatarea corespunzătoare a resurselor naturale locale. 

 

Obiectiv general 

Implementarea de proiecte strategice pe teritoriul comunei Cîndești care să contribuie 

la dezvoltarea economică locală, la modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-

edilitare, respectiv la creșterea calității vieții locuitorilor. 

Obiective specifice 

Pentru realizarea obiectivului general al strategiei de dezvoltare a comunei Cîndești, 

au fost stabilite următoarele obiective specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și îmbunătățirea continuă a 

serviciilor publice locale 

 Creșterea și diversificarea economiei locale prin promovarea spiritului 

antreprenorial și încurajarea competitivității agenților economici 

 Dezvoltarea sectorului turistic prin investiții în infrastructura de susținere a 

sectorului turistic 

 Creșterea eficienței energetice prin valorificarea potențialului eolian local 
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Prioritățile tematice și ținte propuse ale strategiei de dezvoltare locală 
 

Analiza socio-economică întocmită stabilește următoarele priorități de dezvoltare la 

nivelul comunei Cîndești: 

 Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

 Prioritate 2: Creșterea competitivității locale prin sprijinirea economiei 

diversificate și competitive 

 Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și acces la 

locuri de muncă  

 Prioritate 4: Protejarea și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin 

valorificarea potențialului local regenerabil 
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Strategia de 
dezvoltare 

locală 2014-
2020 

Prioritate 1: 
Modernizarea locală 

prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-
edilitare și a aspectului 

local general 

Prioritate 2: 
Creșterea 

competitivității 
locale prin 
sprijinirea 
economiei 

diversificate și 
competitive 

Prioritate 3: 
Îmbunătățirea condițiilor 
de trai pentru locuitorii 

comunei, creșterea 
atractivității comunei 
pentru aceștia prin 

servicii publice moderne 
și acces la locuri de 

muncă  

Prioritate 4: 
Protejarea și 
îmbunătățirea 

condițiilor de mediu 
prin valorificarea 
potențialului local 

regenerabil 
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Priorități, domenii de intervenție și domenii de acțiune 

Prioritate 
Domeniu de 

intervenție 
Domenii de acțiune 

1. Modernizarea  

locală prin 

dezvoltarea 
infrastructurii 

tehnico-edilitare și a 
aspectului local 

general 

DI 1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de acces  

- Modernizarea rețelei stradale din comuna Cîndești 

- Extinderea și modernizarea ulițelor comunale și 

sătești 
- Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și 

sătești din comuna Cîndești 
- Construcţii de trotuare, podeţe şi şanţuri dalate în 

comuna Cîndești 

- Construcție poduri peste apele din comuna 
Cîndești 

DI 1.2. Extinderea, 
reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de utilități 
publice 

- Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna 
Cîndești 

- Înființare rețea de canalizare în comuna Cîndești 

- Extinderea rețelei electrice de distribuție 
 

DI 1.3. Îmbunătățirea 

aspectului local general 

- Extinderea și modernizarea ulițelor comunale și 

sătești 
- Construcţia de trotuare, podeţe şi şanţuri dalate în 

comuna Cîndești 
- Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru 

copii 

2. Creșterea 

competitivității locale 
prin sprijinirea 

economiei 
diversificate și 

competitive  

 

DI 2.1. Dezvoltarea 

agriculturii locale 

- Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și 
sătești 

- Instalarea tinerilor fermieri din comună 
- Dezvoltarea fermelor de semi-subzistență și 

modernizarea fermelor agricole în profil teritorial 

- Construirea de depozite agricole și unități de 
procesare ale produselor agricole  

- Înființarea unei piețe agroalimentare în vederea 
valorificării produselor agricole locale 

- Realizarea de măsurători cadastrale și intabulare 
teren public și privat 

DI 2.2. Dezvoltarea 

infrastructurii 
economice locale 

- Dezvoltarea micii industrii locale, prin deschiderea 

de unități de valorificare a legumelor, fructelor și 
cerealelor 

DI 2.3. Încurajarea 

dezvoltării spiritului 
antreprenorial în rândul 

locuitorilor 

- Organizarea de cursuri și workshop-uri în domeniul 

antreprenoriatului 
- Consilierea gratuită în afaceri oferită celor ce 

doresc să inițieze o afacere pe teritoriul comunei 
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Prioritate 
Domeniu de 
intervenție 

Domenii de acțiune 

Cîndești 

3. Îmbunătățirea 
condițiilor de trai 

pentru locuitorii 

comunei, creșterea 
atractivității comunei 

pentru aceștia prin 
servicii publice 

moderne și acces la 
locuri de muncă  

 

DI 3.1. Reabilitarea  și 
modernizarea 

infrastructurii locale de 
sănătate și asistență 

socială 

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii sanitare 

locale 
- Dotarea corespunzătoare a unităților medicale de 

pe raza comunei Cîndești 
- Achiziția unui mijloc de transport pentru pacienți și 

situații de urgență 
 

DI 3.2. Reabilitarea și 

modernizarea 
infrastructurii 

educaționale locale 

- Reabilitarea și modernizarea unităților și 

structurilor școlare de pe raza comunei Cîndești 
- Achiziționarea unei nocturne pentru stadionul din 

comuna Cîndești 

- Reabilitarea și modernizarea bazei sportive de la 
Școala Cîndești 

- Amenajare Anexă Școala Bărcănești și dotarea 
acesteia pentru desfășurarea de activități sportive 

- Amenajarea unui teren de handbal cu împrejmuire 
- Înființarea unei săli de festivități și ședințe 

- Înființarea de laboratoare școlare și dotarea 

corespunzătoare a acestora 
- Înființarea, dotarea corespunzătoare și darea în 

folosință a unui centru after school 

DI 3.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 

infrastructurii culturale, 

turistice și de relaxare 

- Reabilitarea și renovarea Căminului Cultural 
Cîndești 

- Susținerea vieții spirituale a comunei 
- Campanii de promovare a tradițiilor locale și a 

muzicii populare românești 
- Reabilitarea și valorificarea monumentelor cultural-

istorice şi religioase existente la nivelul comunei 

Cîndești 
- Semnalizarea obiectivelor turistice de pe teritoriul 

comunei Cîndești 
- Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru 

copiii din comună 

DI 3.4. Dezvoltarea 
capacității 

administrative 

- Instruirea profesională a funcționarilor publici din 
comuna Cîndești în vederea furnizării de servicii 

publice prompte și de calitate pentru cetățean 

4. Protejarea și 
îmbunătățirea 

condițiilor de mediu 

DI 4.1. Consolidarea 
cadrului natural prin 

intervenții asupra 

- Amplasarea de panouri solare pentru valorificarea 
potențialului energiei solare 

- Lucrări de gospodărire a apelor 
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Prioritate 
Domeniu de 
intervenție 

Domenii de acțiune 

prin valorificarea 

potențialului local 
regenerabil  

 

factorilor de mediu și 

valorificarea resurselor 
regenerabile  

- Realizarea de lucrări de împădurire a terenurilor 

degradate, crearea de perdele forestiere 
- Derularea unui program integrat de educație 

ecologică și colectare selectivă a deșeurilor 

DI 4.2. Dezvoltarea 
capacității de 

intervenție în caz de 
urgență 

- Dotarea și modernizarea serviciului de intervenție 

pentru situații de urgență  
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PRIORITATEA 1. MODERNIZAREA LOCALĂ PRIN DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ȘI A ASPECTULUI LOCAL 

GENERAL 

Domeniu de 

intervenție 
Domeniu de acțiune Ținte propuse pentru anul 2020 

DI 1.1. 
Dezvoltarea 

infrastructurii de 
acces  

 Modernizarea rețelei stradale 

din comuna Cîndești 
 Extinderea și modernizarea 

ulițelor comunale și sătești 

 Modernizarea drumurilor de 
exploatație agricolă și sătești 

din comuna Cîndești 
 Construcţii de trotuare, podeţe 

şi şanţuri dalate în comuna 
Cîndești 

 Construcție poduri peste apele 

din comuna Cîndești 

- Minimum 11 km de drumuri 

modernizați 

- Minimum 3 km de ulițe modernizați 
- Minimum 4 km de ulițe extinși 

- Minimum 6 km de drumuri de 
exploatație agricolă și sătești 

modernizați 
- Minimum 600 mp de trotuare pentru 

accesul pietonal construiți 

- Minimum 5 podețe nou construite pe 
raza comunei Cîndești 

- Minimum 4 km de șanțuri dalate pe 
raza comunei Cîndești 

- Minimum 3 poduri construite peste 

apele din comuna Cîndești 

DI 1.2. 

Extinderea, 

reabilitarea și 
modernizarea 

infrastructurii de 
utilități publice 

 Înființare rețea de alimentare 
cu apă în comuna Cîndești 

 Înființare rețea de canalizare în 

comuna Cîndești cu stație de 
epurare și clorhidrare 

 Extinderea rețelei electrice de 
distribuție 

 

-1 rețea de alimentare cu apă 

funcțională în comuna Cîndești, de 
minimum 12 km lungime 

-1 rețea de canalizare funcțională în 

comuna Cîndești, de minimum 12 km 
lungime 

-Existența la nivel local a unei stații de 
epurare și clorhidrare 

- Rețeaua de distribuție publică extinsă 

cu minimum 5 km 

DI 1.3. 

Îmbunătățirea 
aspectului local 

general 

 Extinderea și modernizarea 

ulițelor comunale și sătești 
 Construcții de trotuare, podețe 

și șanțuri dalate 

 Amenajarea de parcuri și spații 
de joacă pentru copii 

 

- Minimum 3 km de ulițe modernizați 

- Minimum 4 km de ulițe extinși 
- Minimum 600 mp de trotuare pentru 

accesul pietonal construiți 

- Minimum 5 podețe nou construite pe 
raza comunei Cîndești 

- Minimum 4 km de șanțuri dalate pe 
raza comunei Cîndești 

- Minimum 3 parcuri și spații de joacă 

pentru copii pe raza comunei Cîndești 
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PRIORITATEA 2. CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII LOCALE PRIN 

SPRIJINIREA ECONOMIEI DIVERSIFICATE ȘI COMPETITIVE 

Domeniu de 

intervenție 
Domeniu de acțiune Ținte propuse pentru anul 2020 

DI 2.1. 

Dezvoltarea 
agriculturii locale 

 Modernizarea drumurilor de 
exploatație agricolă și sătești 

 Instalarea tinerilor fermieri din 

comună 
 Dezvoltarea fermelor de semi-

subzistență și modernizarea 
fermelor agricole în profil 

teritorial 
 Construirea de depozite 

agricole și unități de procesare 

a produselor agricole  
 Înființarea unei piețe 

agroalimentare în vederea 
valorificării produselor agricole 

locale 

 Realizarea de măsurători 
cadastrale și intabulare teren 

public și privat 

- Minimum 5 km de drumuri de 
exploatație agricolă și sătești 

modernizați 

- Minimum 20 tineri fermieri instalați ca 
urmare a accesării de fonduri europene 

nerambursabile 
- Cel puțin 40 ferme de semi-

subzistență existente la nivel local 
- Cel puțin 2 depozite agricole și unități 

de procesare a produselor agricole 

existente la nivel local 
- Cel puțin 2 centre de colectare lapte și 

produse lactate, la nivel local 
- 1 piață agroalimentară existentă la 

nivel local 

- Minimum 350 ha de teren public și 
privat supuse măsurătorilor cadastrale 

și intabulate 

DI 2.2. 
Dezvoltarea 

infrastructurii 

economice locale 

 Dezvoltarea micii industrii 

locale, prin deschiderea de 

unități de valorificare a 
legumelor, fructelor și 

cerealelor 

-Existența pe raza comunei, a cel puțin 

unei unități de depozitare, sortare și 

procesare legume și fructe 
- Existența pe raza comunei, a unei 

unități de valorificare a cerealelor 

DI 2.3. 
Încurajarea 

dezvoltării 

spiritului 
antreprenorial în 

rândul locuitorilor 

 Organizarea de cursuri și 
workshop-uri în domeniul 

antreprenoriatului 
 Consilierea gratuită în afaceri 

oferită celor ce doresc să 

inițieze o afacere pe teritoriul 
comunei Cîndești 

-Cel puțin 4 cursuri și workshop-uri în 
domeniul antreprenoriatului, organizate 

la nivel local 

- Cel puțin 20% dintre persoanele 
consiliate au demarat o afacere pe 

teritoriul comunei Cîndești 
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PRIORITATE 3. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE TRAI PENTRU 

LOCUITORII COMUNEI, CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII COMUNEI 

PENTRU ACEȘTIA PRIN SERVICII PUBLICE MODERNE ȘI ACCES LA 

LOCURI DE MUNCĂ 

Domeniu de 

intervenție 
Domeniu de acțiune Ținte propuse pentru anul 2020 

DI 3.1. 

Reabilitarea  și 
modernizarea 

infrastructurii 
locale de 

sănătate și 

asistență socială 

 Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii sanitare locale 

 Dotarea corespunzătoare a 
unităților medicale de pe raza 

comunei Cîndești 
 Achiziția unui mijloc de 

transport pentru pacienți și 

situații de urgență 
 

- Dispensarul medical din comuna 

Cîndești este complet reabilitat și 

modernizat 
- Unitățile medicale de pe raza comunei 

Cîndești sunt dotate cu aparatură 
medico-sanitară de specialitate 

- Existența la nivel local a unui mijloc 

de transport pentru pacienți și situații 
de urgență 

DI 3.2. 

Reabilitarea și 
modernizarea 

infrastructurii 
educaționale 

locale 

 Reabilitarea și modernizarea 
unităților și structurilor școlare 

de pe raza comunei Cîndești 

 Achiziționarea unei nocturne 
pentru stadionul din comuna 

Cîndești 
 Reabilitarea și modernizarea 

bazei sportive de la Școala 

Cîndești 
 Amenajare Anexă Școala 

Bărcănești și dotarea acesteia 
pentru desfășurarea de 

activități sportive 
 Amenajarea unui teren de 

handbal cu împrejmuire 

 Înființarea unei săli de 
festivități și ședințe 

 Înființarea de laboratoare 
școlare și dotarea 

corespunzătoare a acestora 

 Înființarea, dotarea 
corespunzătoare și darea în 

folosință a unui centru after 
school 

- Unitățile și structurile școlare de pe 

raza comunei Cîndești sunt complet 
rehabilitate și modernizate 

- Stadionul din Cîndești este dotat cu o 

nocturnă modernă 
- Baza sportivă a Școlii Cîndești este 

reabilitată și modernizată 
- Școala Bărcănești deține un spațiu 

corespunzător pentru desfășurarea de 

activități sportive 
- Existența unui teren de handbal 

amenajat corespunzător și împrejmuit 
- Existența unei săli de festivități și 

ședințe 

- Existența la nivel local a minimum 3 
laboratoare școlare dotate 

corespunzător 
- Existența la nivel local a unui centru 

after school 

DI 3.3.  Reabilitarea și renovarea - Căminul Cultural Cîndești complet 
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse pentru anul 2020 

Dezvoltarea și 

modernizarea 
infrastructurii 

culturale, turistice 

și de relaxare 

Căminului Cultural Cîndești 

 Susținerea vieții spirituale a 
comunei 

 Campanii de promovare a 

tradițiilor locale și a muzicii 
populare românești 

 Reabilitarea și valorificarea 
monumentelor cultural-istorice 

şi religioase existente la nivelul 
comunei Cîndești 

 Semnalizarea obiectivelor 

turistice de pe teritoriul 
comunei Cîndești 

 Amenajarea de parcuri și spații 
de joacă pentru copiii din 

comună 

reabilitat și renovat 

- Construirea unei biserici noi în satul 
Vădurele 

- Derularea a minimum 2 campanii de 

promovare a tradițiilor locale și a 
muzicii populare românești 

- Cel puțin 5 monumente cultural-
istorice și religioase reabilitate 

- Semnalizarea a cel puțin 2 
monumente cultural istorice 

- Minimum 3 parcuri și spații de joacă 

pentru copii pe raza comunei Cîndești 

DI 3.4. 

Dezvoltarea 
capacității 

administrative 

 Instruirea profesională a 
funcționarilor publici din 

comuna Cîndești în vederea 
furnizării de servicii publice 

prompte și de calitate pentru 

cetățean 

-Cel puțin 50% dintre funcționarii 

publici din comuna Cîndești au 
participat la cursuri de perfecționare 

profesională 
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PRIORITATE 4. PROTEJAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE 

MEDIU PRIN VALORIFICAREA POTENȚIALULUI LOCAL REGENERABIL 

Domeniu de 

intervenție 
Domeniu de acțiune Ținte propuse pentru anul 2020 

DI 4.1. 
Consolidarea 

cadrului natural 
prin intervenții 

asupra factorilor 

de mediu și 
valorificarea 

resurselor 
regenerabile  

 Amplasarea de panouri solare 
pentru valorificarea 

potențialului energiei solare 

 Lucrări de gospodărire a apelor 
 Realizarea de lucrări de 

împădurire a terenurilor 
degradate, crearea de perdele 

forestiere 
 Derularea unui program 

integrat de educație ecologică 

și colectare selectivă a 
deșeurilor 

- Minimum 8 panouri solare amplasate 

pentru valorificarea potențialului 
energiei solare 

- Realizarea de acțiuni de gospodărire 
complexă a apelor de pe teritoriul 

comunei Cîndești 

- Minimum 3 ha de teren împădurite 
- Derularea a cel puțin unui program 

integrat de educație ecologică și 
colectare selectivă a deșeurilor 

 

DI 4.2. 
Dezvoltarea 

capacității de 
intervenție în caz 

de urgență 

 Dotarea și modernizarea 

serviciului de intervenție pentru 
situații de urgență  

-Achiziționarea a cel puțin … 

echipamente de protecție minimă 
pentru exercițiu și intervenție, pentru 

voluntarii din cadrul serviciului 
- Achiziționarea unui buldoexcavator 

multifunctional pentru întreținerea 
acostamentului de pe marginea 

drumurilor, intervenția în situații de 

urgență și calamități și pentru 
menținerea drumurilor locale circulabile 

pe timpul iernii 
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Portofoliu proiecte 
 

I. Dezvoltarea sectorului economic, agricol și turistic 

1. Înființarea unei piețe agroalimentare în comuna Cîndești 

2. Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și sătești din comuna Cîndești 

3. Realizarea de măsurători cadastrale și intabulare a minimum 350 ha teren 

public și privat 

4. Reabilitarea și valorificarea obiectivelor cultural-istorice și religioase existente 

la nivelul comunei Cîndești 

5. Semnalizarea obiectivelor turistice de pe teritoriul comunei Cîndești 

 

II. Infrastructură de acces 

1. Modernizarea rețelei stradale din comuna Cîndești 

2. Construcţii de trotuare, podeţe şi şanţuri dalate pe raza comunei Cîndești 

3. Construcție poduri peste apele din comuna Cîndești 

 

III. Infrastructură utilități publice 

1. Înființarea unei rețele de alimentare cu apă  și canalizare cu stație de epurare 

și clorhidrare în comuna Cîndești 

2. Extinderea rețelei electrice de distribuție 

 

IV. Îmbunătățirea aspectului local general 

1. Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru copiii din comuna Cîndești 

2. Construcţii de trotuare, podeţe şi şanţuri dalate pe raza comunei Cîndești 

 

V. Infrastructură socială și servicii publice locale (educație, sănătate, 

asistență socială, cultură-turism-relaxare, administrație publică locală) 

1. Înființare sală de festivități și ședințe (amfiteatru) la Școala Gimnazială 

Cîndești  

2. Reabilitarea și modernizarea unităților și structurilor școlare de pe raza 

comunei Cîndești 

3. Înființarea de laboratoare școlare și dotarea corespunzătoare a acestora 
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4. Înființarea, dotarea corespunzătoare și darea în folosință a unui centru after 

school în comuna Cîndești 

5. Achiziționarea unei nocturne pentru stadionul din comuna Cîndești 

6. Reabilitarea și modernizarea bazei sportive de la Școala Cîndești 

7. Amenajare Anexă Școala Bărcănești și dotarea acesteia pentru desfășurarea 

de activități sportive 

8. Amenajare teren de handbal cu împrejmuire (gard bitumat sau plastifiat) 

9. Reabilitarea, renovarea și modernizarea dispensarului local 

10. Dotarea corespunzătoare a unităților medicale de pe raza comunei Cîndești 

11. Achiziția unui mijloc de transport pentru pacienți și situații de urgență 

12. Reabilitarea și renovarea Căminului Cultural Cîndești 

13. Construirea unei biserici în satul Vădurele, comuna Cîndești 

14. Campanii de promovare a tradițiilor locale și a muzicii populare românești 

15. Reabilitarea și valorificarea obiectivelor cultural-istorice și religioase existente 

la nivelul comunei Cîndești 

16. Semnalizarea obiectivelor turistice de pe teritoriul comunei Cîndești 

17. Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru copiii din comuna Cîndești 

18. Renovarea sediului Postului de Poliție Locală Cîndești 

19. Modernizarea și izolarea termică a sediului Postului de Poliție Locală Cîndești 

20. Instruirea profesională a funcționarilor publici din comuna Cîndești în vederea 

furnizării de servicii publice prompte și de calitate pentru cetățean 

 

VI. Factori de mediu: protejare și valorificare 

1. Amenajarea de panouri solare în comuna Cîndești în vederea valorificării 

energiei solare 

2. Realizarea de lucrări de împădurire a terenurilor degradate, crearea de 

perdele forestiere 

3. Derularea unui program integrat de educație ecologică și colectare selectivă 

a deșeurilor  

4. Achiziționarea de echipamente și utilaje pentru serviciul de intervenție 

pentru situații de urgență și pentru întreținerea și protecția mediului 

5. Gospodărirea complexă a apelor 
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Fișe de proiecte 

 

Fișa de proiect nr. 1 

ÎNFIINȚAREA UNEI PIEȚE AGROALIMENTARE ÎN COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul înființării unei piețe agroalimentare în comuna 

Cîndești. 

Situația 

existentă 

În prezent, pe raza comunei Cîndești nu există o piață agroalimentară, în incinta 
căreia să fie comercializate de către localnicii din comună, produse agricole 

locale. 

Justificarea 

proiectului 

Activitatea economică a comunei Cîndești este preponderant agricolă. Suprafața 
totală a comunei este de 3.774 ha, dintre care suprafața agricolă cuprinde 2.909 

ha, ceea ce reprezintă 77,1% din suprafața totală. 
În acest context, există foarte multe resurse și produse ce se obțin din 

activitatea agricolă, dar nu există piață de desfacere pentru micii producători. 

 
Implementarea proiectului propus va pune la dispoziția producătorilor locali un 

spațiu adecvat, amenajat corespunzător normelor sanitare și de igienă, în care 
aceștia să își desfășoare activitatea.  

Proiectul propus va contribui totodată, la dezvoltarea economică și social a 

comunei.  
Lucrările ce se vor realize vor presupune: construire sau achiziție de mese și 

montarea acestora într-un spațiu cu o vizibilitate foarte bună, cu vad 
commercial, betonarea/asfaltarea spațiului,  integrarea facilităților pentru 

funcționarea pieței – apă, canalizare, etc. și alte lucrări specific. 
 

Înființarea unei piețe agroalimentare pe raza comunei Cîndești va contribui nu 

numai la creșterea competitivității locale prin sprijinirea micilor producători, ci și 
la creșterea nivelului de trai al populației. 

 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei Cîndești, atât mici producători (prin 
obținerea de venituri din comercializarea produselor), cât și consumatori 

(prin accesul la produse calitative și lipsa necesității de a parcurge 
distanțe mari pentru a merge la alte piețe agroalimentare) 

 Beneficiari indirecți: mediul de afaceri, administrația public locală 

Rezultate 

previzionate 

 1 piață agroalimentară înființată în comuna Cîndești 
 Încurajarea micilor producători 

 Încurajarea producerii și consumului de produse locale 
 Accesul populației la produse de calitate, fără a mai parcurge distanțe 
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mari până la alte piețe agroalimentare 
 Creșterea economică a comunei Cîndești 

Prioritatea 

vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 2: Creșterea competitivității locale prin sprijinirea economiei 

diversificate și competitive 

 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 2 

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ȘI SĂTEȘTI DIN COMUNA 

CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și 
sătești din comuna Cîndești. 

Situația 

existentă 

Din lungimea totală a căilor de comunicare din comuna Cîndești, 40,54% sunt 
drumuri pietruite, 29,73% sunt modernizate, 16,22% sunt drumuri de pământ, 

iar 13,5% cu îmbrăcăminți ușoare rutiere. 

Justificarea 

proiectului 

Necesitatea modernizării drumurilor de exploatație agricolă și sătești din comuna 

Cîndești reiese din starea necorespunzătoare a acestora și din specificul 

preponderant agro-zootehnic al comunei. Drumurile necesită modernizări pentru 

a fi susținut sectorul agro-zootehnic. 

 

Proiectul propus vizează modernizarea sistemului rutier în concordanță cu noile 

cerințe rezultate din intensitatea traficului, a dezvoltării utilajelor de exploatare 

agricolă și transport produse agricole și a condițiilor privind circulația pe 

drumurile publice prin modernizarea drumurilor ce asigură accesul către 

exploatațiile agricole situate în comuna Cîndești. 

 

Drumurile de exploatație agricolă necesită modernizare deoarece prin 

intermediul acestora este asigurat accesul populației către exploatațiile agricole 

de pe raza comunei Cîndești. Prin modernizarea drumurilor de exploatație 

agricolă se poate mări producția la hectar la nivel local, pentru că populația va 

putea interveni pe terenurile agricole cu utilaje de profil agricol. 

 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei 

 Beneficiari indirecți: sectorul agricol, comunitatea în ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 6 km de drumuri de exploatație agricolă și sătești modernizați 

 Îmbunătățirea infrastructurii comunei 
 Îmbunătățirea accesibilității la zonele agricole 

 Creșterea veniturilor din agricultură, în corelare cu accesul mai facil la 

terenurile agricole prin intermediul drumurilor de exploatație agricolă 
 Creșterea atractivității comunei pentru potențiali investitori 

Prioritatea 

vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 
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Locala  

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 3 

REALIZAREA DE MĂSURĂTORI CADASTRALE ȘI INTABULARE A MINIMUM 350 HA TEREN 

PUBLIC ȘI PRIVAT 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru întocmirea de măsurători cadastrale și intabularea 
a minimum 350 ha de teren public și privat. 

Situația 
existentă 

Pe raza comunei Cîndești, în prezent, există suprafețe mari de teren care nu au 
fost supuse măsurătorilor cadastrale și operațiunilor de intabulare. 

Justificarea 
proiectului 

Prin implementarea proiectului propus, se urmărește realizarea de măsurători 

cadastrale și intabulare pentru cel puțin 350 ha de teren public și privat de pe 
raza comunei Cîndești. 

 

Începând cu anul 1999 nu se mai poate realiza nicio tranzacție imobiliară, sau 
obținerea vreunui credit bancar, fără avizele obținute în urma efectuării lucrărilor 

de cadastru și intabulare. Prin cadastru se stabilește dimensiunea, suprafața, 
amplasamentul exact pe un plan cadastral și vecinătățile unui bun imobil, iar 

prin intabulare se realizează o înscriere și o evidență exactă a dreptului de 

proprietate  asupra fiecărei parcele sau a unui bun imobil, în Cartea funciară. 
 

Importanța cadastrului constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare 
la bunurile imobile (poziție, mărime, folosință, proprietar), necesare în toate 

ramurile economiei naționale. În același timp, cadastrul este, pentru economia 
de piață, un instrument deosebit de important, pentru că furnizează 

documentele care dau siguranța tranzacțiilor care au loc pe piața bunurilor 

imobile. 
 

De asemenea, importanța lucrărilor de cadastru este de prim ordin pentru 
întocmirea sistemelor informaționale ale teritoriului, capabilă să furnizeze rapid 

date reale tuturor organismelor de gestionare și planificare a bunurilor imobile 

din diverse sectoare ale economiei naționale. 
 

În România, doar aproximativ 20% dintre imobilele şi terenurile intravilane sau 
agricole din mediul rural sunt intabulate şi înscrise în Cadastrul General, conform 

datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Până în 
anul 2020, este urmărită intrarea în legalitate a tuturor proprietăților.  

 

În perioada de programare 2014-2020 a Fondurilor Structurale pentru România, 
stipulate în Acordul de parteneriat oficial al României, aprobat de Comisia 

Europeană, va exista și se va oferi finanțare pentru o măsură special dedicată 
întocmirii cadastrului în zonele rurale ale României, bugetul alocat acestei măsuri 

fiind de 500 milioane de euro. 
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Este oportună pentru dezvoltarea viitoare a comunei Cîndești accesarea de 
fonduri pentru realizarea lucrărilor de măsurători cadastrale și intabulare, în 

conexiune cu importanța acestor lucrări în formarea structurii sociale.  

 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei Cîndești, prin minimizarea costurilor 

unor astfel de operațiuni 

 Beneficiari indirecți: administrația public locală (prin îmbunătățirea 
informațiilor cadastrale asupra teritoriului comunei), mediul de afaceri, 

cadrul investițional 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 350 ha de teren public și privat supuse măsurătorilor 

cadastrale și intabulate 

 Creșterea atractivității investiționale a comunei 
 Îmbunătățirea sistemului de înregistrare a dreptului de proprietate în 

comuna Cîndești 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă  

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 4 

REABILITAREA ȘI VALORIFICAREA OBIECTIVELOR CULTURAL-ISTORICE ȘI RELIGIOASE 

EXISTENTE LA NIVELUL COMUNEI CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul reabilitării și valorificării obiectivelor cultural-
istorice și religioase existente la nivelul comunei Cîndești. 

Situația 

existentă 

Turismul comunei Cîndești nu este reprezentat în mod corespunzător, fiind 
necesară reabilitarea și valorificarea obiectivelor cultural-istorice și religioase 

existente în comună. 

Justificarea 

proiectului 

Este foarte importantă acordarea unei importanțe deosebite obiectivelor ce 
constituie patrimonial cultural, istoric și religios al comunei Cîndești, astfel încât 

generațiile viitoare să cunoască și să acorde prețuirea corespunzătoare valorilor 

trecutului. Acest patrimoniu contribuie la conturarea identității cultural și istorice 
a comunității. 

 
Pentru protejarea identității culturale a comunei Cîndești, se propune realizarea 

de lucrări de reabilitare și valorificare a obiectivelor cultural-istorice și religioase 

existente la nivelul comunei Cîndești, obiective precum: 
 Biserica ortodoxă Cîndeşti, cu hramul „Înălţarea Domnului”, datând din 

anul 1894 
 Biserica ortodoxă Bărcănești, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” şi „Sfântul şi Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul”, ctitorită în 
perioada 1977-1981 

 Finalizarea Bisericii din satul Vădurele 

 Monumentele eroilor de pe raza comunei Cîndești 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei Cîndești prin reabilitarea 

monumentelor ce conturează identitatea cultural a comunității în care 
trăiesc 

 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, prin îmbunătățirea 
imaginii comunei, turismul local, patrimonial cultural, istoric și religios al 

comunei Cîndești 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 5 obiective cultural-istorice și religioase reabilitate în comuna 
Cîndești 

 Îmbunătățirea imaginii și atractivității comunei Cîndești 
 Creșterea numărului de turiști ce vizitează comuna 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

Prioritate 2: Creșterea competitivității locale prin sprijinirea economiei 

diversificate și competitive 
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Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 

 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîndești pentru perioada 2014-2020 
 

 

 

 

165 

Fișa de proiect nr. 5 

SEMNALIZAREA OBIECTIVELOR TURISTICE DE PE TERITORIUL COMUNEI CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul semnalizării obiectivelor turistice de pe teritoriul 
comunei Cîndești. 

Situația 

existentă 

În prezent, pe teritoriul comunei Cîndești, semnalizarea obiectivelor turistice 
este necorespunzătoare, acestea fiind greu accesibile celor care nu cunosc 

împrejurările. 

Justificarea 

proiectului 

Pentru a dezvolta sectorul turismului este necesară semnalizarea 
corespunzătoare a obiectivelor turistice, deoarece în acest moment, acest lucru 

nu este realizat în mod corespunzător și defavorizează dezvoltarea propice a 

domeniului turismului comunei Cîndești. 
 

Rolul semnalizării obiectivelor este de a-i orienta pe turiști spre obiectivele pe 
care doresc să le viziteze.  

 

Semnalizarea obiectivelor din Cîndești este în prezent necorespunzătoare. Prin 
urmare, s-a identificat necesitatea de a realiza investiții pentru a asigura 

semnalizarea obiectivelor turistice din Cîndești, proiectul propus dovedindu-se 
oportun. 

 
Semnalizarea obiectivelor turistice se va realiza fie prin amplasarea de 

indicatoare spre obiectivele turistice în cauză, fie prin amplasarea de plăcuțe 

informative în apropierea locației respective, fie vor fi adoptate măsuri ce vor 
include ambele modalități de semnalizare, pentru a se asigura astfel atingerea 

obiectivelor propuse, respectiv, informarea exactă și corespunzătoare cu privire 
la obiectivul asupra căruia se face informarea. 

 

Măsurile de semnalizare vor avea un concept grafic și artistic de impact asupra 
turismului local din comuna Cîndești, un panou rezumativ putând fi amplasat la 

intrarea în comună, de exemplu. 
 

Proiectul propus urmărește valorificarea obiectivelor turistice din zonă prin 
modernizarea infrastructurii de informare, prin realizarea de măsuri de 

semnalizare pe principalele trasee rutiere a obiectivelor turistice din comuna 

Cîndești. Ca urmare a adoptării măsurilor propuse prin proiect, turismul din zonă 
va cunoaște îmbunătățiri. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: turiștii care vor vizita teritoriul comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: turismul local, comunitatea în ansamblu 
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Rezultate 

previzionate 

 2 obiective turistice de pe raza comunei Cîndești semnalizate 
 Susținerea dezvoltării sectorului turismului în comuna Cîndești 

 Creșterea numărului de turiști 

 Îmbunătățirea imaginii comunei 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

Prioritate 2: Creșterea competitivității locale prin sprijinirea economiei 

diversificate și competitive 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 6 

MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE DIN COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru modernizarea rețelei stradale din comuna 
Cîndești. 

Situația 

existentă 

Din lungimea totală a căilor de comunicare din comuna Cîndești, 40,54% sunt 
drumuri pietruite, 29,73% sunt modernizate, 16,22% sunt drumuri de pământ, 

iar 13,5% cu îmbrăcăminți ușoare rutiere. 

Justificarea 

proiectului 

Obiectivul proiectului propus este reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
rutiere în vederea asigurării unui acces rapid și sigur, pe teritoriul comunei 

Cîndești, în vederea punerii în valoare a potențialului economic al acestei zone și 

al diversificării economiei locale. 
 

Modernizarea rețelei stradale va presupune lucrări de asfaltare, efectuarea 
rigolelor de scurgere și a trotuarelor, consolidări, terasamente, refacere și 

reabilitarea drumurilor afectate de alunecări de teren și inundații, etc.  

 
Infrastructura de transport de calitate contribuie în mod esenţial la creşterea 

atractivităţii şi accesibilităţii. Aceasta are un rol foarte important în viața unei 
comunități, contribuind la ameliorarea și la reducerea disparităților înregistrate 

comparative cu alte comune. Calitatea infrastructurii rutiere influențează 
creșterea coeziunii economice dintr-o regiune. 

 

Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltării 
economice viitoare a comunei Cîndești, prin conectarea diferitelor zone la 

drumurile locale, îmbunătăţirea legăturilor rutiere între satele componente.  
 

Rezultatele obținute prin implementarea proiectului vor consta în creșterea 

gradului de asfaltare a rețelei de drumuri comunale, îmbunătățirea accesului 
populației la locuri de muncă, servicii și fluidizarea transportului de mărfuri cu 

impact direct asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate. 
 

Existența unei infrastructuri rutiere moderne generează un confort tehnico-
edilitar ridicat și un număr mai mare de proiecte de investiții. 

 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei, agenții economici 
 Beneficiari indirecți:comunitatea în ansamblu, administrația publică 

locală 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 11  km de drumuri de pe raza comunei Cîndești modernizați 
 Îmbunătățirea accesibilității în comună 

 Creșterea atractivității investiționale 
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 Creșterea nivelului de trai al populației 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 7 

CONSTRUCŢII DE TROTUARE, PODEŢE ŞI ŞANŢURI DALATE PE RAZA COMUNEI CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru construcții de trotuare, podețe și șanțuri dalate pe 
raza comunei Cîndești. 

Situația 
existentă 

În prezent, în comuna Cîndești, infrastructura locală reprezentată de trotuare, 
podețe și șanțuri dalate este deficitară, fiind slab reprezentată. 

Justificarea 

proiectului 

Situația actuală a țării noastre indică faptul că dezvoltarea infrastructurii de bază 

este deficitară în zonele rurale.  
În anul 2011, România dispunea de o rețea de drumuri comunale, din care 48% 

erau drumuri pietruite și 29% erau drumuri de pământ, acestea din urmă fiind 

de cele mai multe ori impracticabile în perioadele ploioase. 
 

În comuna Cîndești, lipsa șanțurilor de-a lungul drumurilor afectează traficul pe 
timpul perioadelor ploioase. 

Lipsa trotuarelor, podețelor amenajate și lipsa șanțurilor dalate, sunt aspecte 

care oferă o imagine negativă a comunei în ceea ce privește infrastructura de 
acces a populației. 

 
Dezvoltarea economică și socială durabilă a spaţiului rural se află în strânsă 

legătură cu îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază 
pentru populația rurală. În scopul diminuării decalajelor existente între mediul 

rural și urban, realizarea de investiții în îmbunătățirea infrastructurii locale a 

comunei Cîndești, este deosebit de importantă. 
 

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale prin construirea de 
trotuare, podețe și șanțuri dalate în comuna Cîndești, sunt necesare pentru 

asigurarea condițiilor de sănătate, protecția mediului și accesibilitate în general, 

condiții optime de trai ce trebuie asigurate cetățenilor comunei. O infrastructură 
modernă asigură totodată, premisele necesare dezvoltării unei economii rurale 

competitive. 
 

Rezultatul acestui proiect de investiții va consta în asigurarea unei infrastructuri 
rutiere de interes local ce va contribui la reducerea tendințelor de declin 

economic și social și la ameliorarea nivelului de trai pe teritoriul comunei 

Cîndești. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: toți locuitorii comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, prin dezvoltarea 
infrastructurii comunei, mediul de afaceri 

Rezultate  Minimum 600 mp de trotuare pentru accesul pietonal construiți 
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previzionate  Minimum 5 podețe nou construite pe raza comunei Cîndești 
 Minimum 4 km de șanțuri dalate pe raza comunei Cîndești 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 8 

CONSTRUCȚIE PODURI PESTE APELE DIN COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru construcția de poduri peste apele din comuna 
Cîndești. 

Situația 

existentă 

Comuna Cîndești este situată în bazinul hidrografic al râului Bistrița, în partea 
premontană, precum și în zona deluroasă a Depresiunii Cracău-Bistrița.  

Caracterizată printr-o reţea hidrografică bogată, comuna beneficiază de o 

alimentare fluvială intensă a râurilor. Primăvara sunt predominante apele mari.  
Prin suprapunerea perioadei de ploi cu cea de topire a zăpezii, primăvara se 

produc inundaţii care afectează zonele adiacente albiei majore a pâraielor. 

Justificarea 
proiectului 

Implementarea acestui proiect de construire poduri pe cursurile de apă din 
satele comunei Cîndești va contribui la creșterea mobilității populație comunei, 

prin facilitarea traversării cursurilor de apă de către locuitori. Totodată, un rol 
important al acestor poduri va fi dat de creșterea siguranței în caz de inundații, 

prin consolidarea malurilor apelor. 

Realizarea acestui proiect este importantă în contextul în care sunt necesare 
măsuri urgente pentru managementul pe termen lung al riscului de inundații, 

care să aibă la bază recomandările Uniunii Europene privind managementul 
inundațiilor și adaptarea la schimbările climatice. 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei 

 Beneficiari indirecți: administrația publică locală, mediul înconjurător 

Rezultate 
previzionate 

 Minimum 3 poduri peste apele din comuna Cîndești nou construite 

 Îmbunătățirea infrastructurii locale 

 Creșterea gradului de siguranță în caz de inundații și revărsări de ape 

Prioritatea 

vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 9 

ÎNFIINȚAREA UNEI REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CÎNDEȘTI 

ÎNFIINȚAREA UNEI REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE 

EPURARE ȘI CLORHIDRARE ÎN COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 

proiectului 

Realizarea de investiții în scopul înființării unei rețele de alimentare cu apă și 

canalizare cu stație de epurare și clorhidrare în comuna Cîndești 

Situația 
existentă 

În prezent, pe raza comunei Cîndești nu există rețea de alimentare cu apă, rețea 
canalizare și nici ctație de epurare-clorhidrare 

Justificarea 

proiectului 

Înființarea unei rețele de alimentare cu apă în comuna Cîndești este necesară 

pentru ca locuitorilor comunei să li se asigure un grad sporit de confort casnic și 
pentru ca, atât populația, cât și instituțiile publice, unitățile de alimentație public, 

agenți economici să beneficieze de apă potabilă. 
 

Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în satele 

comunei Cîndești se impune ca o necesitate deosebită, în scopul asigurării unui 
grad mai ridicat de confort casnic, pentru un număr cât mai mare de locuitori, 

urmărindu-se obiective precum: modenizarea ehipamentelor tehnico-sanitare 
atât în gospodăriile persoanelor fizice, cât și în instituții și încetinirea, sau chiar 

stoparea procesului actual de impurificare a pânzei freatice. 
 

Efectele acestui proiect vor consta în furnizarea apei potabile conform 

standardelor de calitate UE și stimularea creșterii economice prin îmbunătățirea 
și modernizarea infrastructurii din comună. 

 
 

Importanța existenței unei rețele de canalizare reiese din importanța evitării 

problemelor generate de lipsa acesteia, precum problemele de mediu, apele 
reziduale fiind o sursă de poluare, atât pentru sol, cât și pentru subsol, pânza 

freatică și apele de suprafață. 
Înființarea rețelei de canalizare în comuna Cîndești va contribui la oferirea de 

facilități moderne locuitorilor comunei, contribuind la creșterea nivelului de trai, 
la creșterea atractivității localității și la reducerea decalajelor înregistrate în 

comparație cu alte localități similare ca dimensiune din Regiunea de Dezvoltare 

Nord-Est. 
 

Proiectul propus are ca scop îmbunățirea calității vieții în comuna Cîndești în 
conformitate cu standardele europene şi cu urmărirea obiectivului de dezvoltare 

durabilă a comunei. 

 
Implementarea proiectului va aduce o contribuție importantă la conformarea cu 

standardele europene de mediu, având un impact considerabil la dezvoltarea 
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comunității. 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei, agenții economici 
 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, administrația public 

locală 

Rezultate 

previzionate 

 1 rețea de alimentare cu apă înființată, cu lungimea de minimum 12 km 
 Asigurarea unei facilități importante  

 Creșterea atractivității investiționale a comunei 
 Creșterea nivelului de trai pentru populația comunei 

 Existența unei rețele de canalizare de minimum 12 km lungime 
 Existența la nivel local a unei stații de epurare și clorhidrare 

 Asigurarea de facilități moderne 

 Protecția mediului înconjurător 

Prioritatea 

vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 
 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 10 

EXTINDEREA REȚELEI ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE  

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în vederea extinderii cu minimum 5 km a rețelei de 
distribuție a energiei electrice 

Situația 
existentă 

În prezent, pe raza comunei Cîndești, gradul de racordare a locuințelor la 
energia electrică este de peste 99%. 

Justificarea 

proiectului 

Racordarea la energia electrică este o condiție a asigurării bunăstării vieții în 

mediul rural. Totodată, este o condiție fără de care, la nivel local, nu pot fi 
realizate investiții în zonă. Alimentarea cu energie electrică a comunei Cîndești 

este realizată într-un procent foarte bun, de peste 99%. Rețeaua de distribușie 

electric necesită a fi extinsă pentru a fi asigurată electrificarea comunei în 
procent de 100%, condiție care va contribui la dezvoltarea durabilă. 

La nivelul comunei Cîndești, se propune extinderea rețelei electrice de distribuție 
astfel încât zonele propuse a se introduce în intravilan să beneficieze de energie 

electric, instalarea de noi posture de transformare și înlocuirea 

transformatoarelor de putere mică cu transformatoare de putere mai mare.  
Derularea acestui proiect va contribui la dezvoltarea comunei, prin asigurarea 

unui grad de racordare la electricitate apropiat de 100%. 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei 

 Beneficiari indirecți: mediul de afaceri, comunitatea în ansamblu 

Rezultate 
previzionate 

 Creșterea gradului de electrificare a comunei 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru un număr cât mai mare de 

locuitori ai comunei 

 Creșterea atractivității investiționale a comunei, prin asigurarea unei 
facilități indispensabile 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locală 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 12 

AMENAJAREA DE PARCURI ȘI SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPIII DIN COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul amenajării de parcuri și spații de joacă pentru 
copiii din comuna Cîndești. 

Situația 
existentă 

În prezent, la nivelul comunei Cîndești, infrastructura parcurilor și spațiilor de 
joacă pentru copii este deficitară.  

Justificarea 

proiectului 

La nivelul comunei Cîndești, amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru 

copii este un obiectiv important, având în vedere necesitatea petrecerii timpului 
liber al copiilor mai ales în natură, dar și perspectiva îmbunătățirii aspectului 

local general. 

 
Spațiul de joacă are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor, în activități 

atât intelectuale, cât și fizice. Acestea joacă un rol esențial în formarea copiilor, 
întrucât ele reprezintă locuri de socializare (întâlnire cu alți copii), de relaționare, 

de învățare prin joc, ducând la creșterea armonioasă a celor mici, feriți astfel de 

sedentarism, mai ales în ziua de azi, când tehnologia captivează și izolează tot 
mai mulți copii.  

 
La nivel local există necesitatea amenajării de spații de joacă deoarece se 

identifică inexistența locurilor de joacă și de recreere special amenajate, menite 
să asigure diversitatea activităților copiilor, dar și siguranța acestora. 

 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: copiii din comuna Cîndești 
 Beneficiari indirecți: famiiile copiilor, comunitatea în ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 3 parcuri și spații de joacă pentru copii pe raza comunei 

Cîndești 
 Oferirea de condiții optime de petrecere a timpului liber, în natură 

 Diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber 
 Îmbunătățirea aspectului local 

Prioritatea 

vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 1: Modernizarea locală prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare și a aspectului local general 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă  

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 
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Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 13 

ÎNFIINȚARE SALĂ DE FESTIVITĂȚI ȘI ȘEDINȚE (AMFITEATRU) LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul înființării unei săli de festivități și ședințe 
(Amfiteatru) la Școala Gimnazială Cîndești. 

Situația 
existentă 

În prezent, la nivelul Școlii Gimnaziale Cîndești, nu există o sală de festivități și 
ședințe (amfiteatru). 

Justificarea 

proiectului 

La nivel local, la Școala Cîndești există un amfiteatru de vară, unde pe timpul 

verii și în vacanțe, se desfășoară și organizează activități extracurriculare cu 
copiii. 

Prin implementarea acestui proiect, se va înființa la Școala Gimnazială Cîndești o 

sală tip amfiteatru, unde se vor organiza atât ședințe organizatorice, cât și 
festivități diverse (evenimente literare, decernări de premii, serbările de final de 

an școlar-în cazul în care condițiile meteo nu permit desfățurarea în aer liber, 
etc.) 

Ocazional, în cadrul acestei săli de festivități, se vor putea organiza și activități 

sportive-educaționale. 
Proiectul propus va contribui la dezvoltarea infrastructurii sistemului educative 

din comuna Cîndești. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: elevii și cadrele didactice 

 Beneficiari indirecți: sistemul educațional al comunei Cîndești, 
comunitatea în ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 1 sală de festivități și ședințe (amfiteatru) la Școala Gimnazială Cîndești 

 Dezvoltarea infrastructurii școlare 
 Îmbunătățirea imaginii comunei 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 14 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA UNITĂȚILOR ȘI STRUCTURILOR ȘCOLARE DE PE RAZA 

COMUNEI CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru reabilitarea și modernizarea unităților și 
structurilor școlare de pe raza comunei Cîndești. 

Situația 

existentă 

Unitățile școlare de pe raza comunei Cîndești necesită lucrări de reabilitare și 
modernizare pentru a răspunde cerințelor asigurării unui sistem de învățământ 

modern și performant. 

Justificarea 

proiectului 

Unităție școlare din comuna Cîndești prezintă o serie de lipsuri și deficiențe, pe 
care autoritatea publică locală urmărește să le elimine prin implementarea 

acestui proiect. 

 
În prezent, la Școala Pădureni se învață pe sistem dublu simultan, școala fiind 

localizată la 7 km distanță față de centrul comunei. În cadrul acestei unități 
educaționale a fost instalat un șemineu în sala de clasă ca soluție pentru 

încălzirea încăperii pe perioada rece a anului școlar. Sunt necesare adoptarea de 

măsuri pentru extinderea sălilor de clasă astfel încât să fie eliminată 
implementarea sistemului dublu simultan, dar și măsuri pentru asigurarea 

încălzirii optime a sălilor de clasă. 
 

Școala Bărcănești este localizată la 3 km față de centrul Comunei – necesită 
lucrări de modernizare, în acest sat existând doar grădiniță renovată în 

totalitate. 

 
La Școala din satul Vădurele există alei și împrejmuire realizate, este zugrăvită la 

interior și exterior, iar un punct slab este reprezentat de faptul că nu există în 
incinta școlii, grup sanitar interior, ci doar exterior: prin urmare, se impune 

eliminarea acestui aspect negativ, prin amenajarea unui grup sanitar interior. 

 
Proiecul propus este important pentru comunitatea locală deoarece va oferi 

condiții optime procesului de învățare școlarilor din comuna Cîndești. 
 

Sunt necesare reabilitarea și modernizarea unităților și structurilor școlare de pe 
raza comunei Cîndești, întrucât elevii au nevoie de condiții favorabile pentru 

activitatea lor școlară. Aceste măsuri vor duce la atragerea copiilor spre școală. 

 
Existența elevilor cu rezultate bune/foarte bune la învățătură și diferitele 

concursuri școlare confirmă importanța deosebită a acestui proiect.  
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: elevii și cadrele didactice 

 Beneficiari indirecți: familiile elevilor, sistemul educațional din comuna 
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Cîndești 

Rezultate 
previzionate 

 Oferirea de condiții optime de studiu, în accord cu legislația în vigoare 
 Respectarea normele educaționale și sanitare 

 Încurajarea copiilor să învețe 
 Reducerea ratei absenteismului școlar 

 Susținerea activității cadrelor didactice 

 

Prioritatea 

vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 
creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 15 

ÎNFIINȚAREA DE LABORATOARE ȘCOLARE ȘI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A ACESTORA 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru înființarea de laboratoare școlare și dotarea 
corespunzătoare a acestora. 

Situația 
existentă 

Baza materială a școlilor de pe raza comunei Cîndești nu este foarte dezvoltată 
în ceea ce privește laboratoarele școlare care să fie dotate corespunzător. 

Justificarea 
proiectului 

În unitățile școlare de pe raza comunei Cîndești, adesea sălile de clasă sunt 

folosite cu utilitatea de laboratoare. 
 

Baza materială a școlilor din Cîndești este deficitară pentru desfășurarea 

activităților pentru discipline precum chimie, biologie și fizică. 
 

Laboratoarele înființate vor fi dotate cu dotări precum microscop și 
videoproiector. 

 

Microscopul este foarte util în predarea disciplinelor precum chimia și biologia. 
Mulți copii nu se simt atrași de tainele acestor discipline până la folosirea unui 

microscop, care le arată că lucruri minuscule construiesc un întreg. Microscopul 
este un instrument modern, foarte util și de o mare necesitate în baza didactică 

suport pentru predare în școlile din comuna Cîndești. 
 

Videoproiectorul este util în desfășurarea lecțiilor pentru oricare disciplină, 

metodele de învățare vizuale fiind foarte eficace în asimilarea cunoștințelor. 
 

Alte materiale didactice ce vor fi achiziționate sunt: hărți, halate de laborator, 
eprubete, truse specifice, etc. 

 

În ceea ce privește dotările IT&C, la nivel local, la fiecare unitate PC revin 17,9 
școlari, în timp ce la nivel național valoarea indicatorului este de 13,2 elevi / 

unitate PC, la nivelul Regiunii Nord-Est este de 12,9 elevi / unitate PC, iar la 
nivel județean este de 10,8 elevi / unitate PC. Sunt astfel necesare, calculatoare 

a fi achiziționate pentru a înființa laboratoare de informatică. 
 

Acest proiect va contribui la creșterea calității informațiilor transmise elevilor și 

la asigurarea unui act didactic la standarde performante, unde elevilor nu doar li 
se spune, ci le se și arată. 

 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: elevii din comuna Cîndești 
 Beneficiari indirecți: școlile, ce vor fi mai bine dotate, cadrele didactice, 

care vor avea un suport material mai bun pentru desfășurarea 
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activităților, comunitatea în ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 2 laboratoare școlare nou înființate și dotate în mod 
corespunzător 

 Modernizarea sistemului de învățământ din comuna Cîndești 
 Încurajarea copiilor să învețe, prin transformarea lucrurilor teoretice în 

chestiuni practice, aplicabile 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 16 

ÎNFIINȚAREA, DOTAREA CORESPUNZĂTOARE ȘI DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A UNUI CENTRU 

AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru înființarea unui centru after school în comuna 
Cîndești. 

Situația 
existentă 

În comuna Cîndești, în prezent, nu există un centru after school. 

Justificarea 
proiectului 

De cele mai multe ori, părinții, în condițiile economice actuale, nu pot acorda 

copiilor toată atenția de care aceștia au nevoie, lucru care poate atrage după 
sine lacune în dezvoltarea personalității acestora, ce le va afecta dezvoltarea ca 

adult. Pentru suplinirea timpului acordat de părinți copiilor, activitatea unui 

centru after-school se dovedește foarte important. 
 

Centrul after-school ce va fi înființat în comuna Cîndești va asigura desfășurarea 
următoarelor activități: 

 Acordarea de suport copiilor, în realizarea temelor pentru acasă 

 Activități de petrecere utilă a timpului liber, cu scop educativ și de 
dezvoltare personală 

 Consiliere psihopedagogică 
 Consiliere pentru orientare școlară și vocațională 

 Cursuri de limba engleză și de competențe TIC 
 Activități sportive, culturale, artistice 

 

Pentru funcționarea corespunzătoare a centrului after-school, acesta va trebui 
dotat în mod corespunzător cu echipamente, mobilier și consumabile, specifice 

activităților educative ce se vor desfășura aici: calculatoare, videoproiector, cărți, 
enciclopedii, atlasuri, rechizite, mese, scaune, jocuri educative, hărți, etc.  

 

Totodată, resursele umane ce vor asigura desfășurarea activităților centrului, vor 
fi reprezentate prin minim următoarele posturi: educator/învățător, psiholog, 

profesor de limba engleză, profesor informatică (competențe în tehnologia 
informației și comunicațiilor).  

 
Grija pentru copii și pentru dezvoltarea armonioasă a acestora trebuie să 

caracterizeze orice comunitate care își dorește ca dezvoltarea durabilă să nu 

rămână doar un concept pur teoretic, ci o premiză realizabilă și prin asigurarea 
condițiilor propice dezvoltării personale a copiilor care sunt viitorul comunității. 

 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: copiii din comuna Cîndești 
 Beneficiari indirecți: familiile copiilor, comunitatea în ansamblu 

Rezultate  1 centru after school construit în comuna Cîndești 
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previzionate  Acordarea de suport familiilor cu copii 
 Îmbunătățirea imaginii comunei 

 Creșterea atractivității comunei în luarea deciziei de a locui aici 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 17 

ACHIZIȚIONAREA UNEI NOCTURNE PENTRU STADIONUL DIN COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru achiziționarea unei nocturne pentru stadionul din 
comuna Cîndești. 

Situația 
existentă 

Stadionul din comuna Cîndești nu este prevăzut cu nocturnă, astfel încât acesta 
este un aspect care împiedică desfășurarea de activități sportive pe timpul serii. 

Justificarea 

proiectului 

În domeniul sportiv, comuna Cîndești prezintă potențial de dezvoltare. 

La nivelul comunei Cîndești activează o echipă de fotbal, respectiv F.C. Tineretul 
Cîndești, echipă de serie 5. 

Achiziționarea nocturne pentru stadionul din comună va fi un element de 

susținere a activității echipei de fotbal Tineretul Cîndești, echipă care are 
potențial, succesul echipei făcând cunoscut numele comunei Cîndești. 

Instalarea nocturne se va face cu respectarea standardelor în vigoare. Sistemul 
de iluminat al stadionului va fi configurat astfel încât întreaga suprafață de joc 

să fie iluminată în mod egal, fără zone de umbră.  

 
Implementarea acestui proiect va susține dezvoltarea sectorului sportive în 

comuna Cîndești. 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei 

 Beneficiari indirecți: administrația public locală, comunitatea în 

ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 1 nocturnă achiziționată pentru stadionul din comuna Cîndești 

 Susținerea infrastructurii sportive a comunei Cîndești 

 Creșterea interesului populației pentru activități sportive 
 Îmbunătățirea imaginii comunei. 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 18 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE DE LA ȘCOALA CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru reabilitarea și modernizarea Bazei sportive de la 
Școala Cîndești. 

Situația 

existentă 

Baza sportivă de la Școala Cîndești necesită lucrări de reabilitare și modernizare, 
pentru a fi respectate normele specific în vigoare și pentru a fi asigurat un nivel 

adecvat de siguranță. 

Justificarea 

proiectului 

Baza sportivă ce va fi reabilitată și modernizată prin proiect va fi prevăzută cu 
dotări specifice moderne și conforme normelor de sănătate, care sǎ asigure 

desfǎşurarea de activitǎţi sportive ȋn cele mai bune condiţii, contribuind la 

dezvoltarea fizicǎ armonioasǎ şi menţinerea sǎnǎtǎţii celor care vor practica 
activitǎţi sportive ȋn incinta bazei sportive. 

 
Implementarea acestui proiect este oportună din punctul de vedere al practicării 

sportului pentru sănătatea locuitorilor comunei Cîndești, contribuind la creșterea 

nivelului de trai din comună. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: elevii Școlii Cîndești, locuitorii comunei Cîndești 
 Beneficiari indirecți: administrația public locală, comunitatea în 

ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 Baza sportivă a Școlii Cîndești complet reabilitată și modernizată 
 Creșterea siguranței în incinta Bazei sportive 

 Creșterea interesului populației pentru practicarea de activități sportive 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 19 

AMENAJARE ANEXĂ ȘCOALA BĂRCĂNEȘTI ȘI DOTAREA ACESTEIA PENTRU 

DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru amenajarea unei anexe a Școlii Bărcănești și 
dotarea acesteia pentru desfășurarea de activități sportive. 

Situația 

existentă 

La nivelul Școlii Bărcănești s-a identificat necesitatea amenajării unei anexe și 
dotarea acesteia pentru a avea funcțiunea de sală de sport/spațiu adecvat 

desfășurării de activități sportive. 

Justificarea 

proiectului 

Comuna Cîndești prezintă potențial uman în ceea ce privește practicarea de 
activități sportive: la unitatea educațională din Cîndești, până în anul școlar 

2013/2014, profesor de sport a fost Răzvan Andrei, fost campion atletic. 

 
Anexa Școlii Bărcănești ce va fi amenajatǎ prin proiect pentru a avea funcțiunea 

de sală de sport va fi dotată cu o bazǎ materialǎ modernǎ care sǎ asigure 
desfǎşurarea de activitǎţi sportive ȋn cele mai bune condiţii, contribuind la 

dezvoltarea fizicǎ armonioasǎ a elevilor şi menţinerea sǎnǎtǎţii celor care vor 

practica activitǎţi sportive ȋn incinta sǎlii de sport. 
 

Implementarea acestui proiect va genera o serie de avantaje, precum: creșterea 
interesului elevilor Școlii Bărcănești pentru practicarea de activități sportive, 

îmbunătățirea stării de sănătate a acestora, posibilitatea ca pe viitor comuna să 
fie reprezentată în diverse competiții sportive, dacă vor fi înființate echipe care 

să reprezinte comunitatea în competiții, mediatizarea din punct de vedere 

sportiv fiind o altă modalitate prin care comuna se poate face cunoscută. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: elevii Școlii Bărcănești 

 Beneficiari indirecți: Școala Bărcănești, sistemul educativ al comunei 

Rezultate 

previzionate 

 Anexă a Școlii Bărcănești amenajată și dotată corespunzător cu 

funcțiunile unei săli de sport 
 Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților sportive în 

cadrul Școlii Bărcănești 

 Dezvoltarea sistemului educativ al comunei Cîndești 

Prioritatea 

vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de Bugetul local 
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finanţare Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 20 

AMENAJARE TEREN DE HANDBAL CU ÎMPREJMUIRE (GARD BITUMAT SAU PLASTIFIAT) 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul amenajării unui teren de handbal cu 
împrejmuire (gard bitumat sau plastifiat) 

Situația 
existentă 

În prezent, pe teritoriul comunei Cîndești nu există un teren de handbal 
amenajat 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul propus prevede construirea și amenajarea unui teren de handbal cu 

împrejmuire (gard bitumat sau plastifiat). 
 

Ideea acestui proiect a venit urmare a manifestării interesului opiniei publice din 

comună. Un astfel de teren amenajat va diversifica aria activităților sportive ce 
se pot desfășura pe teritoriului comunei Cîndești, oferind modalități diverse de 

petrecere a timpului liber pentru cetățeni și contribuind la dezvoltarea sportului, 
dar și la conștientizarea populației cu privire la importanța practicării de sporturi, 

așa cum e handbalul, care de exemplu pentru copii este benefic în procesul de 

creștere, stimulându-l.  
  

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei Cîndești 
 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 1 teren de handbal amenajat pe terenul comunei Cîndești, prevăzut cu 

împrejmuire 
 Diversificarea activităților sportive ce se pot desfășura în comuna 

Cîndești 

 Creșterea nivelului de trai 
 Diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 21 

REABILITAREA, RENOVAREA ȘI MODERNIZAREA DISPENSARULUI LOCAL 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru reabilitarea, renovarea și modernizarea 
dispensarului local de pe raza comunei Cîndești. 

Situația 
existentă 

Clădirea în care, în prezent funcționează Dispensarul Local din comuna Cîndești 
este într-o stare avansată de degradare, clădirea fiind foarte veche (înainte de 

anul 1950), iar siguranța pacienților și a medicilor nu poate fi asigurată, așa cum 

nici tratarea corespunzătoare a pacienților nu poate fi realizată în mod 
corespunzător. 

Justificarea 
proiectului 

La nivel local sunt prestate servicii primare și de urgență, nu există dotări 

specific suplimentare adecvate, ci doar cele minime, astfel încât Dispensarul 
Local să poată funcționa în conformitate cu reglementările legislative în vigoare. 

 
Nevoia de servicii medicale conforme este foarte mare, în contextul în care la 

nivel local există persoane cu boli cronice – aproximativ 200 de cardiaci și 

aproximativ 100 de diabetici. 
Prin implementarea proiectului propus, Dispensarul Local va fi reabilitat și 

renovat complet: se va realiza renovarea interioară a clădirii, va fi schimbat 
acoperișul și tâmplăria va fi înlocuită cu geamuri termopan.  

 
După finalizarea reabilitării și renovării, vor fi realizate investiții în achizița de 

dotări care să asigure calitatea actului medical și protejarea sănătății pacienților 

la standard conforme. Dintre dotările necesare menționăm: oxigen, defibrillator. 
 

Implementarea proiectului va contribui la creșterea nivelului de trai al populației, 
la îmbunătățirea sistemului medical local și la creșterea încrederii pacenților în 

serviciile medicale prestate în încinta dispensarului local modernizat, ce respectă 

toate normele de sănătate și igienă, și poate asigura tratarea corespunzătoare a 
pacienților. 

 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți:locuitorii comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: mediul sanitar din Cîndești, cadrele medicale, 

comunitatea în ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 Dispensarul Local din comuna Cîndești este complet reabilitat, renovat și 

dotat corespunzător 

 Creșterea calității actului medical din comuna Cîndești 
 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

 Creșterea gradului de încredere în sistemul medical local 

Prioritatea 

vizată a 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
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Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 22 

DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A UNITĂȚILOR MEDICALE DE PE RAZA COMUNEI 

CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul dotării corespunzătoare a unităților medicale de 
pe raza comunei Cîndești. 

Situația 

existentă 

În comuna Cîndești funcționează 2 unități medicale – 2 cabinete medicale de 
familie, aflate în proprietate privată. Pentru a face față cerințelor actuale din 

sistemul medical, este foarte important dotarea corespunzătoare a acestor 

unități medicale de pe raza comunei. 

Justificarea 
proiectului 

La nivelul comunei Cîndești există 2 cabinete medicale individuale – medicina de 

familie. 

 
Cabinetele medicale de familie au următoarele necesități: 

 Renovarea clădirii în care funcționează cabinetele medicale individuale  
 Dotări IT&C  

 Dotări cu aparatură medicală de specialitate (ex. spirometru, nebulizator, 

aparat determinare hemoglobină, glucometru, analiză urină) și mobilier 
medical, inclusiv pat pentru consultații. 

 
Pentru realizarea obiectivelor socio-economice ale comunei Cîndești, asigurarea 

serviciilor sanitare conforme pentru populație, este deosebit de importantă, 
deoarece obiectivele de dezvoltare a comunității pot fi atinse prin participarea 

activă a cetățenilor la viața comunității, premisă care poate fi atinsă prin grija 

pentru sănătate. Astfel, pentru atingerea acestui deziderat și acordarea de 
servicii medicale de cea mai bună calitate, cabinetele medicale individuale de pe 

raza comunei Cîndești necesită dotări specifice multiple. 
 

Implementarea proiectului propus, respectiv dotarea corespunzătoare a 

unităților medicale, va contribui la crearea unui sistem medical performant, care 
să asigure creșterea nivelului de trai al locuitorilor și îmbunătățirea stării 

generale de sănătate. 
  

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți:locuitorii comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: mediul sanitar din Cîndești, cadrele medicale, 
comunitatea în ansamblu 

Rezultate 
previzionate 

 Unitățile medicale de pe raza comunei Cîndești sunt dotate 

corespunzător, putând face față unor situații medicale diverse 
 Creșterea calității actului medical din comuna Cîndești 

 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației 
 Creșterea gradului de încredere în sistemul medical local 

Prioritatea Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 
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vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 

Locala 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare 

2014-2020 

 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîndești pentru perioada 2014-2020 
 

 

 

 

193 

Fișa de proiect nr. 23 

ACHIZIȚIA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PENTRU PACIENȚI ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru achiziția unui mijloc de transport pentru pacienți și 
pentru situații de urgență, pe raza comunei Cîndești. 

Situația 

existentă 

În prezent, la nivelul teritoriului comunei Cîndești, sistemul medico-sanitar din 
comună nu dispune de mijloace de transport pentru pacienți și situații de 

urgență. 

Justificarea 
proiectului 

Intervenția medicală de urgență contribuie la supraviețuirea pacienților sau 
răniților, prevenirea unor daune secundare și la calmarea durerii. Măsurile 

corecte de salvare aplicate înainte de intervenția specialiștilor pot duce la 

salvarea de vieți omenești. 
 

La nivel local există foarte multe persoane bolnave cronic și de la an la an 
numărul persoanelor cronice crește (a fost înregistrată o evoluție pozitivă în 

acest sens).  

 
Totodată, în mediul rural, în general, cunoștințele populației în ceea ce privește 

tehnicile de acordare de prim ajutor sunt relativ reduse, de cele mai multe ori, 
din cauza acestui fapt, pierzându-se vieți omenești. 

 
Nevoia de servicii medicale conforme este foarte mare, în contextul în care la 

nivel local există persoane cu boli cronice – aproximativ 200 de cardiaci și 

aproximativ 100 de diabetici. 
 

O mașină pentru intervenții în caz de urgență medico-sanitară, în comuna 
Cîndești ar reduce din aceste aspect negative, prin scurtarea timpului de 

intervenție, acordarea de ajutor la timp, și astfel, salvarea de vieți omenești.  

 
Implementarea acestui proiect va avea un impact pozitiv semnificativ asupra 

calității sistemului medical local, dar și asupra nivelului de trai al cetățenilor 
comunei, îmbunătățindu-l. 

 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți:locuitorii comunei Cîndești 
 Beneficiari indirecți:sistemul medical local, cadrele medicale 

Rezultate 
previzionate 

 1 mijloc de transport pentru pacienți și pentru situații de urgență 

 Sistemul medical din Cîndești înregistrează îmbunătățiri 
 Creșterea nivelului de trai al populației 

 Creșterea nivelului de încredere al pacienților în serviciile medicale 
oferite pe plan local 

Prioritatea Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 
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vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 

Locala 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 24 

REABILITAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru reabilitarea și renovarea Căminului Cultural 
Cîndești. 

Situația 
existentă 

Situat în satul Cîndești, Căminul cultural se află într-o stare generală bună, fiind 
localizat într-o clădire a cărei construcție a fost executată în anul 1975. 

Justificarea 

proiectului 

Deși clădirea căminului cultural se află într-o stare generală bună, s-a identificat 

necesitatea unor intervenții de reabilitare și renovare pentru ca aici să se poată 
desfășura în continuare, în mod corespunzător activități cultural-artistice sau 

educative. 

Căminul Cultural Cîndești prezintă o serie de lipsuri/dezavantaje, dintre care 
enumerăm: nu există sistem de încălzire a spațiilor interioare, apa caldă 

menajeră este pregătită prin boiler electric, instalația de iluminat prezintă 
corpuri cu incandescență și corpuri cu lămpi fluorescente. Căminul cultural 

necesită totodată și investiții de reabilitare termică și energetică.  

Lucrările enumerate anterior vor fi realizate prin implementarea proiectului 
propus, astfel încât această entitate să poată contribui în continuare la 

promovarea culturii, a educației și specificului cultural local și tradițional. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți:locuitorii comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: mediul cultural, comunitate în ansamblu. 

Rezultate 

previzionate 

 Căminul Cultural Cîndești complet reabilitat și renovat 

 Crearea unui cadru optim de desfășurare a unor activități cultural-

artistice-educative 
 Îmbunătățirea imaginii comunei 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 25 

CONSTRUIREA UNEI BISERICI ÎN SATUL VĂDURELE, COMUNA CÎNDEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în vederea construirii unei biserici în satul Vădurele, 
comuna Cîndești. 

Situația 

existentă 

În prezent, pe teritoriul satului Vădurele din comuna Cîndești, nu există o 
biserică. În această situație, enoriașii din satul Vădurele merg la alte biserici din 

comuna Cîndești. 

Justificarea 

proiectului 

Locuitorii comunei Cîndești sunt persoane pentru care viața spirituală și Biserica 
ocupă un loc important.  

Din totalul populației stabile a comunei Cîndești, 27,2% sunt localizate în satul 

Vădurele. Ca număr de locuitori, satul Vădurele este primul după satul reședință 
de comună Cîndești. 

Pe teritoriul comunei există următoarele lăcașuri de cult: 
 Biserica ortodoxă Cîndeşti 

 Biserica ortodoxă Bărcănești 

 Biserica ortodoxă Pădureni 
 Biserica ortodoxă Dragova 

În satul Vădurele nu există o biserică pentru enoriașii din acest sat, construirea 
acesteia fiind o necesitate și în raport cu numărul de locuitori ai satului, dar mai 

ales, pentru viața spirituală a localnicilor. 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii satului Vădurele 
 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu 

Rezultate 

previzionate 

 1 Biserică nou construită în satul Vădurele, comuna Cîndești 

 Îmbunătățirea calității vieții, prin facilitarea accesului la biserică, element 
al vieții spirituale a comunității 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 26 

CAMPANII DE PROMOVARE A TRADIȚIILOR LOCALE ȘI A MUZICII POPULARE 

ROMÂNEȘTI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru organizarea de campanii de promovare a tradițiilor 
locale și a muzicii populare românești. 

Situația 

existentă 

In comuna Cîndești se păstrează încă, nealterate, câteva obiceiuri strămoșești, 
iar muzica populară românească deține un loc important în specificul cultural 

local. 

Justificarea 

proiectului 

Comuna Cîndești are tradiţii frumoase, obiceiuri care vin de-a lungul timpului şi 
care fac din aceastǎ zonǎ un loc unic.  

 

În condiţiile lumii actuale moderne, tradiţiile şi obiceiurile din strǎbuni ȋncet ȋncet 
se sting dacǎ nu sunt luate mǎsuri şi iniţiate demersuri ȋn scopul pǎstrǎtii 

tradiţiilor şi specificului cultural vii pentru generaţiile viitoare. 
 

Prin proiect se urmǎreşte desfǎşurarea de campanii care sǎ revigoreze 

potenţialul cultural local, prin derularea de evenimente de promovare a culturii 
locale a comunei Cîndești, precum și a muzicii populare românești. 

 
La nivel local există soliști vocali (există elevi cu potențial ce sunt îndrumați de 

profesorul de muzică din comună. 
 

Astfel, se are în vedere organizarea de evenimente în parteneriat cu școlile, 

pentru promovarea muzicii populare, astfel încât potențialul copiilor să fie fie 
fructificat. 

 
Campaniile de promovare vor contribui la păstrarea identității culturale a 

comunității în ansamblul său și va constitui atât o alternativă cu impact cultural-

educativ, de petrecere a timpului liber, pentru cetățenii comunei Cîndești, cât și 
o posibilitate de descoperire și "valorificare" a persoanelor talentate din zonă, 

care pot face cunoscut numele comunei Cîndești. 
 

În promovarea comunei Cîndești, un loc foarte important le revine copiilor; drept 
urmare, descoperirea talentului acestora, promovarea lor și dezvoltarea și 

perfecționarea acestora, printr-o pregătire corespunzătoare este foarte 

necesară. 
 

Încurajarea tinerelor talente aduce beneficii nu doar copiilor și familiilor 
acestora, ci și comunității, per ansamblu, prin conturarea unei imagini pozitive și 

oferirea unui exemplu de bună practică pentru comunitățile învecinate. 
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Prin derularea campaniilor de promovare în cadrul acestui proiect, vor fi 
popularizate tradițiile locale, ce conturează specificul cultural al comunei și 

frumusețea muzicii populare românești, ce poate face comuna Cîndești 

cunoscută. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: mediul cultural al comunei, comunitatea în 
ansamblul său 

Rezultate 
previzionate 

 Cel puțin 2 campanii/evenimente de promovare a tradițiilor locale și a 
muzicii populare românești organizate 

 Creșterea interesului populației tinere în special, cu privire la tradiții și 

muzică populară românească 
 Îmbunătățirea imaginii comunei și promovarea acesteia 

Prioritatea 

vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 
creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 27 

RENOVAREA SEDIULUI POSTULUI DE POLIȚIE LOCALĂ 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul renovării sediului postului de Poliție Locală de 
pe raza comunei Cîndești. 

Situația 
existentă 

În comuna Cîndești siguranța și ordinea publică este asigurată de către 2 agenți 
de poliție și un șef de post. Aceștia deservesc comunitatea locală prin 

intermediul Postul de Poliție Local Cîndești.  

Postul de Poliție Locală de pe raza comunei Cîndești necesită intervenții prin 
lucrări de renovare și reabilitare. 

Justificarea 

proiectului 

Misiunea Postului de Poliție Locală Cîndești este de a păstra ordinea și siguranța 

publică, precum și securitatea cetățenilor din comună. Printre atribuții se 
numără și intervențiile în caz de calamități naturale. Pentru realizarea 

obiectivelor de asigurare a ordinii și siguranței publice, desfășurarea activității 
postului de poliție într-un spațiu adecvat este foarte importantă. Sunt propuse 

prin acest proiect, realizarea de lucrări de renovare a sediului Postului de Poliție 

(zugrăvit exterior, interior, etc.) 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: polițiștii care activează pe raza comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: locuitorii comunei, mediul de afaceri, administrația 
publică locală prin asigurarea unui climat de siguranță 

Rezultate 
previzionate 

 Sediul Postului de Poliție Locală Cîndești renovat 

 Crearea condițiilor optime de desfășurare a activității polițiștilor din 
Cîndești 

 Contribuția la asigurarea unui climat de siguranță în comuna Cîndești 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 28 

MODERNIZAREA ȘI IZOLAREA TERMICĂ A SEDIULUI POSTULUI DE POLIȚIE LOCALĂ 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul modernizării și izolării termice a sediului postului 
de Poliție Locală de pe raza comunei Cîndești. 

Situația 
existentă 

În comuna Cîndești siguranța și ordinea publică este asigurată de către 2 agenți 
de poliție și un șef de post. Aceștia deservesc comunitatea locală prin 

intermediul Postul de Poliție Local Cîndești.  

Postul de Poliție Locală de pe raza comunei Cîndești necesită, după reabilitare, 
realizarea de lucrări de modernizare și izolare termică. 

Justificarea 

proiectului 

Misiunea Postului de Poliție Locală Cîndești este de a păstra ordinea și siguranța 

publică, precum și securitatea cetățenilor din comună. Printre atribuții se 
numără și intervențiile în caz de calamități naturale.  

Proiectul va presupune realizarea de lucrări de izolare a clădirii, înlocuirea 
acoperișului, dar și înlocuirea instalației de încăzire (aceasta fiind foarte veche, 

din anii 70-73) cu o centrală termică nouă. 

 
Un aspect important în realizarea acestei investiții este izolarea termică a clădirii. 

 
Eficiența energetică a clădirilor este un concept al dezvoltării durabile. Astăzi, 

clădirile sunt considerate asemenea unor organisme într-o evoluție continuă, 
care în timp trebuie tratate, reabilitate și modernizate pentru a răspunde 

exigențelor utilizatorilor. De actualitate sunt intervențiile legate de economia de 

energie în scopul asigurării unui grad de confort corespunzător. Aceste aspect a 
fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. Pe lângă diminuarea necesarului 

de energie, se realizează 2 obiective esențiale ale dezvoltării durabile, respectiv, 
economia de resurse primare și reducerea emisiilor poluante în mediul 

înconjurător. 

Aceste premise se intenționează a fi îndeplinite prin realizarea proiectului de 
modernizare și izolare termică a sediului Postului de Poliție locală. 

 
Prin realizarea acestor intervenții asupra clădirii, vor fi asigurate premisele 

atingerii obiectivelor de asigurare a ordinii și siguranței publice, prin 
desfășurarea activității agenților într-un spațiu adecvat și conform normelor. 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: polițiștii care activează pe raza comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: locuitorii comunei, mediul de afaceri, administrația 
publică locală prin asigurarea unui climat de siguranță 

Rezultate 
previzionate 

 Sediul Postului de Poliție Locală Cîndești renovat 

 Crearea condițiilor optime de desfășurare a activității polițiștilor din 
Cîndești 

 Contribuția la asigurarea unui climat de siguranță în comuna Cîndești 
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Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 

acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 29 

INSTRUIREA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN COMUNA CÎNDEȘTI ÎN 

VEDEREA FURNIZĂRII DE SERVICII PUBLICE PROMPTE ȘI DE CALITATE PENTRU 

CETĂȚEAN 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru instruirea profesională a funcționarilor publici din 

comuna Cîndești în vederea furnizării de servicii publice prompte și de calitate 

pentru cetățean. 

Situația 

existentă 

Instruirea profesională a funcționarilor publici din comuna Cîndești este o 

necesitate a administrației publice locale și un deziderat al dezvoltării comunei. 

Justificarea 
proiectului 

Pentru a fi asigurate standardele impuse actului de administrație publică locală, 
dezvoltarea și formarea profesională continuă a funcționarilor publici este 

deosebit de importantă.  
Instruirea profesională a acestoa va asigura formarea de resurse umane 

competente în servicii în slujba comunității. 

 
Sistemul administraţiei publice se află în plin proces de adaptare la standardele 

de bună practică, standarde existente la nivel european. Principiile bunei 
guvernăriși aplicarea acestora în sectorul public presupune o temeinică 

informare și cunoaștere a sistemului administrativ și a cerințelor și exigențelor 
pe care le impune. 

 

Formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici este o prioritate 
la nivel național, susținerea acestui process fiind de competența autorităților și 

instituțiilor publice centrale și locale. 
 

Întărirea capacității instituționale a administrației publice locale este determinată 

de instruirea adecvată a funcționarilor publici, în domenii și arii tematice de 
perfecționare care să reflecte nevoia reală a sistemului administativ. 

 
Îmbunătățirea serviciilor publice poate fi asigurată de existența unui personal 

calificat, motivat, performant, competitiv şi bine pregătit professional, acestea 
fiind obiectivele acestui proiect. Totodată, dezvoltarea abilităților funcționarilor 

publici poate contribui la atragerea cetățenilor la viața comunității. 

 
 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: funcționarii publici (își vor perfecționa aptitudini și își 

vor dezvolta competențe) 
 Beneficiari indirecți: administrația publică locală, cetățenii comunei (ce 

vor interacționa cu funcționarii publici și le vor fi furnizate servicii 
prompte și de calitate) 

Rezultate  Cel puțin 50% din funcționarii publici din comuna Cîndești vor participa 
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previzionate la cursuri de perfecționare profesională 
 Optimizarea serviciilor publice oferite cetățenilor 

 Îmbunătățirea interacțiunii dintre funcționarii publici și cetățenii comunei 

Cîndești 

Prioritatea 

vizată a 

Strategiei de 
Dezvoltare 

Locala 

Prioritate 3: Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei, 

creșterea atractivității comunei pentru aceștia prin servicii publice moderne și 
acces la locuri de muncă 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 
finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Fonduri structurale 

Alte surse 

Perioada 

estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 30 

AMENAJAREA DE PANOURI SOLARE ÎN COMUNA CÎNDEȘTI ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII 

ENERGIEI SOLARE 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru amenajarea de panouri solare în comuna Cîndești 
în vederea valorificării energiei solare. 

Situația 

existentă 

Rețeaua de iluminat public din comuna Cîndești are o lungime de 31,2 km și 

deține un număr de 780 de stâlpi instalați, dintre care 449 stâlpi au montate de 

corpuri de iluminat (lămpi). Rețeaua nu este prevăzută cu panouri solare, 

ecologice. 

Justificarea 

proiectului 

Reţeaua de iluminat public acoperă principalele puncte din comună. 

Proiectul propus urmărește amenajarea de panouri solare în vederea valorificării 

energiei solare. În prezent, rețeaua de iluminat public din comuna Cîndești este 
prevăzută cu lămpi/panouri solare, ecologice care să se încarce cu energie 

solară. Panourile solare oferă o soluție simplă şi economică pentru iluminat. 
Montarea de lămpi solare în sistemul de iluminat public va contribui la realizarea 

de economii în ceea ce privește fondurile financiare alocate la nivel local în 
această direcție. 

 

Prin amenajarea de panouri solare în comuna Cîndești, sunt urmărite obiective 
precum: reducerea costurilor, prin utilizarea energiei solare, creșterea 

accesibilității populației, asigurarea accesului nediscriminatoriu, al tuturor 
membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public, asigurarea la nivelul 

satelor componente a unui iluminat public adecvat necesităților de confort și 

securitate, individuală și colectivă, în conformitate cu normele în vigoare și 
compatibile cu directivele U.E.  

Proiectul este necesar deoarece sistemul de iluminat public contribuie la 
asigurarea unui climat de siguranţǎ ȋn comunǎ. 

 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: administrația public locală, locuitorii comunei 
 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, prin îmbunătățirea 

imaginii comunei și creșterea atractivității investiționale 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 8 panouri solare amplasate pentru valorificarea potențialului 
energiei solare 

 Creșterea atractivității investiționale 
 Oferirea de resurse alternative 

Prioritatea 

vizată a 
Strategiei de 

Prioritate 4: Protejarea și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin valorificarea 

potențialului local regenerabil 
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Dezvoltare 
Locala 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 31 

REALIZAREA DE LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRE A TERENURILOR DEGRADATE, CREAREA DE 

PERDELE FORESTIERE 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru lucrări de împădurire a terenurilor degradate și 
crearea de perdele forestiere în comuna Cîndești. 

Situația 

existentă 

Din totalul suprafeței comunei Cîndești, 865 ha reprezintă terenuri neagricole 
(22,9%). Din această suprafață, 75,3% este acoperită cu păduri și altă vegetație 

forestieră (651 ha). Terenurile degradate și neproductive reprezintă 3,6% din 

suprafața totală de terenuri neagricole din comuna Cîndești. 

Justificarea 

proiectului 

Implementarea proiectului propus, ce vizeazălucrări de împădurire terenuri 

degradate și crearea de perdele forestiere în comuna Cîndești este oportun a se 

realiza date fiind condițiile existente atât la nivel local, regional, cât și 
perspectivele naționale. 

 
La nivelul României, tăierile masive de păduri de munte și despăduririle din 

zonele de deal sunt corelate cu fenomele de torențialitate, de eroziune și de 

degradare a terenurilor. 
 

Comuna Cîndești este situată în bazinul hidrografic al râului Bistrița, în partea 
premontană, precum și în zona deluroasă a Depresiunii Cracău-Bistrița. Relieful 

este unul de tranziție, fiind reprezentat prin dealuri, terase de luncă și versant în 
partea de est. 

Partea de vest și cea de sud-vest a comunei Cîndești se află în zona 

subcarpatică, reprezentative fiind Dealurile Tazlăului acoperite cu păduri. 
Caracterizată printr-o reţea hidrografică bogată, comuna beneficiază de o 

alimentare fluvială intensă a râurilor. Primăvara sunt predominante apele mari.  
Prin suprapunerea perioadei de ploi cu cea de topire a zăpezii, primăvara se 

produc inundaţii care afectează zonele adiacente albiei majore a pâraielor. 

 
Lucrările de împădurire a terenurilor degradate prin crearea de perdele 

forestiere este deosebit de importantă pentru protejarea atât a mediului natural 
înconjurător, cât și a mediul socio-economic al comunei Cîndești. 

 
Perdelele forestiere de protecţie reprezintă formaţiuni cu vegetaţie forestieră 

înfiinţate prin plantare cu lungimi diferite şi lăţimi relativ înguste, amplasate la o 

anumită distanţă faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor 
unor factori dăunători. Perdelele forestiere de protecţie asigură o protecţie 

eficientă a suprafețelor agricole atunci când sunt amplasate sub formă de reţea.  
 

Potențialul reprezentat de fondul forestier la nivelul comunei Cîndești trebuie 

fructificat pentru protejarea mediului înconjurător, dar și a vieții locuitorilor 
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comunei. 
Una din principalele funcţii ale pădurii este reprezentată de protecția solului 

împotriva eroziunii, îmbunătățirea bilanțului hidrologic și asigurarea purității 

apelor, aerului, îmbunătățiri ai factorilor climatici, aceasta producând totodată, 
materii prime pentru asigurarea nevoilor populației. 

Creşterea suprafeţei ocupată cu păduri și vegetaţie forestieră în comuna Cîndești 
este necesară, îndeosebi, în scopul reabilitării unor zone afectate de fenomene 

de eroziune.  

Totodată, mărirea suprafeţelor de păduri contribuie semnificativ la diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, prin sporirea stocării 

carbonului pe termen lung în structuri forestiere şi echilibrarea bilanţului naţional 
al emisiilor gazelor cu efect de seră. 

 
Implementarea acestui proiect va contribui la creșterea suprafețelor de pădure 

din comuna Cîndești în scopul îmbunătățirii condițiilor de mediu din spațiul rural 

al comunei, prin utilizarea și gospodărirea durabilă a terenului prin împădurire. 
 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei Cîndești 

 Beneficiari indirecți: mediul înconjurător, comunitatea în ansamblu 

Rezultate 
previzionate 

 Minimumn  3 ha de teren împădurite 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață 
 Îmbunătățirea condițiilor de mediu și reducerea fenomenului de 

eroziune și alunecare a terenului 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 4: Protejarea și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin valorificarea 

potențialului local regenerabil 

 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 32 

DERULAREA UNUI PROGRAM INTEGRAT DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI COLECTARE 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții în scopul derulării unui program integrat de educație 
ecologică și colectare selectivă a deșeurilor în rândul locuitorilor din comuna 

Cîndești. 

Situația 

existentă 

La nivelul comunei Cîndești este necesară derularea unui program integrat de 

educație ecologică și colectare selectivă a deșeurilor pentru a crește nivelul de 

conștientizare a populației cu privire la importanța protejării mediului 
înconjurător. 

Justificarea 
proiectului 

În mediul rural, cel mai adesea, deșeurile sunt colectate neselectiv la nivel de 

gospodării, în recipiețni de cele mai diverse tipuri, sau depozitate în locuri 
improvizate din gospodărie, unde de cele mai multe ori, sunt arse. 

  
Sunt necesare investiții și acțiuni de conștientizare a populației pentru a se 

implica în mod activ în protejarea mediului cadrul natural ce asigură un trai 

durabil. 
Programul integrat va cuprinde activități și acțiuni de conștientizare a populației 

cu privire la efectele nefaste ale unor acțiuni și comportamente greșite cu și în 
mediul înconjurător. 

Protejarea mediului și colectarea selectivă a deșeurilor sunt foarte importante 
din perspectiva asigurării unui mediu curat pentru locuitorii comunei și 

eliminarea factorilor de risc pentru sănătate. 

 
În cadrul proiectului propus vor fi organizate acțiuni ce vor conștientiza 

populația cu privire la necesitatea participării la acest program și impunerea unei 
conduit corespunzătoare favorabile îndeplinirii scopurilor urmărite. 

 

Prioritățile acestui proiect sunt: 
 Creșterea calității vieții în comună 

 Protejarea sănătății populației 
 Promovarea conceptului de educație ecologică 

 Dezvoltarea unei mentalități a comunității adecvată conceptului de 
educație ecologică 

 Conștientizarea populației cu privire la impactul activităților antropice 

asupra mediului, în privința conservării resurselor regenerabile și 
neregenerabile, reciclării deșeurilor, protejării naturii, schimbării 

comportamentului față de mediu, responsabilizării civice 
 

În sfera acțiunilor de conștientizare, va fi inclusă și realizarea unei broșuri 

informative, ce va cuprinde o serie de procedure pentru o acțiune eficace în 
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scopul menținerii unui mediu sănătos și curat și diseminarea broșurii în rândul 
cetățenilor, dar și diseminarea altor material informative (pliante, fluturași, etc.) 

 

Proiectul va contribui la asigurarea premiselor necesare dezvoltării unui mediu 
înconjurător armonios, curat și sănătos. 

 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei, prin îmbunătățirea condițiilor de 
trai 

 Beneficiari indirecți: administrația public locală, mediul înconjurător 

Rezultate 
previzionate 

 Creșterea gradului de conștientizarea asupra importanței protecției 

mediului în rândul cetățenilor comunei Cîndești 

 Îmbunătățirea condițiilor de mediu 
 Reducerea cantității de deșeuri colectate în mod neselectiv 

 Îmbunătățirea colectării deșeurilor pe raza comunei 
 Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării durabile a comunei Cîndești 

Prioritatea 

vizată a 
Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 4: Protejarea și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin valorificarea 
potențialului local regenerabil 

 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 33 

ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE PENTRU SERVICIUL DE INTERVENȚIE 

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru achiziționarea de echipamente și utilaje pentru 
Serviciul de intervenție pentru situații de urgență și pentru întreținerea și 

protecția mediului. 

Situația 

existentă 

Serviciul de intervenție pentru situații de urgență și pentru întreținerea și 

protecția mediului de pe raza comunei Cîndești necesită dotarea cu echipamente 

și utiliaje corespunzătoare îndeplinirii obiectivelor activității acestui serviciu, 
respectiv cel de protejare a mediului și de intervenție în caz de urgență. 

Justificarea 

proiectului 

Dotarea serviciului de urgență este precară, importanța intervențiilor prompte și 

eficiente fiind foarte mare, dată fiind necesitatea salvării de vieți omenești și de 
protejare a bunurilor materiale și a mediului natural al comunei Cîndești, în caz 

de urgență. 
 

Prin dotarea corespunzătoare în caz de situații de urgență, proiectul propus va 

contribui la optimizarea intervențiilor ce se vor desfășura și la atingerea 
obiectivelor unui astfel de serviciu de intervenție, de protecție atât a vieților 

omenești, cât și a valorilor materiale, dar și imateriale ale comunei. 

Potențialii 
beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei, agenții economici 

 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, mediul de afaceri, 

administrația publică locală, mediul înconjuător 

Rezultate 

previzionate 

 Minimum 10 echipamente de protecție achiziționate 

 Buldoexcavator mulțifuncțional achiziționat 

 Creșterea gradului de siguranță, în caz de situații de urgență 
 Mediul înconjurător mai protejat, mai sigur 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 4: Protejarea și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin valorificarea 

potențialului local regenerabil 

 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 

estimată de 
implementare 

2014-2020 
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Fișa de proiect nr. 34 

GOSPODĂRIREA COMPLEXĂ A APELOR 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea de investiții pentru gospodărirea complexă a apelor de pe raza 
comunei Cîndești. 

Situația 

existentă 

Teritoriul comunei Cîndeşti este străbătut de râul Bistriţa şi Pârâul Cîndeşti. 
Caracterizată printr-o reţea hidrografică bogată, comuna beneficiază de o 

alimentare fluvială intensă a râurilor. Primăvara sunt predominante apele mari. 

Prin suprapunerea perioadei de ploi cu cea de topire a zăpezii, primăvara se 
produc inundaţii care afectează zonele adiacente albiei majore a pâraielor. De 

asemenea, comuna este bogată în surse de apă subterană.  

Justificarea 

proiectului 

Sunt necesare a fi demarate, la nivelul teritoriului comunei Cîndești, lucrări de 
gospodărire a apelor. 

 
Proiectul propus va presupune: lucrări de amenajare a albiilor în zonele cu risc 

de inundabilitate – dig pentru regularizarea pârâului Dragova în satul Vădurele, 

lucrări de recablare și regularizare a albiilor și consolidare a malurilor pentru 
creșterea debitului de apă captat pe cursurile râurilor, ocrotirea și îmbunătățirea 

calității apelor subterane prin măsuri specific care să elimine sursele de poluare 
care ar putea afecta pânza freatică. 

 
Implementarea acestui proiect este deosebit de important pentru protecția 

mediului, pentru evitarea producerii de pagube (materiale, umane, financiare) și 

pentru dezvoltarea comunei Cîndești, ca o zonă sigură și prosperă. 
 

Strategia și Politica Națională în domeniul gospodăririi apelor are ca scop 
realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecției 

cantitative și calitative a apelor, apărarea  împotriva acțiunilor distructive ale 

apelor, precum și valorificarea potențialului apelor în raport cu cerințele 
dezvoltării durabile a societății și în acord cu directivele europene în domeniu. 

 
Proiectul propus este în conformitate cu Strategia și Politica Națională în 

domeniul gospodăririi apelor, contribuind la diminuarea efectelor negative ale 
fenomenelor naturale asupra vieții, bunurilor și activităților umane, în corelare 

cu dezvoltarea economică și socială a comunei Cîndești.  

 

Potențialii 

beneficiari 

 Beneficiari direcți: locuitorii comunei, prin creșterea calității vieții și 

asigurarea unui nivel adecvat de siguranță 

 Beneficiari indirecți: comunitatea în ansamblu, administrația publică 
locală 

Rezultate  Reducerea riscurilor de inundabilitate 
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previzionate  Creșterea nivelului de siguranță 
 Creșterea atractivității investiționale 

 Creșterea atractivității comunei pentru traiul în comună 

Prioritatea 
vizată a 

Strategiei de 

Dezvoltare 
Locala 

Prioritate 4: Protejarea și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin valorificarea 

potențialului local regenerabil 

 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată - 

Posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

Fonduri structurale 
Alte surse 

Perioada 
estimată de 

implementare 

2014-2020 
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Coerența cu politicile existente 
 

Prioritate Domenii de acțiune 
Corelarea cu obiectivele 

tematice ale poticilor 

existente 

1. Modernizarea 
locală prin 

dezvoltarea 
infrastructurii 

tehnico-edilitare și a 
aspectului local 

general 

DI 1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de 

acces 
DI 1.2. Extinderea, 

reabilitarea și 
modernizarea 

infrastructurii de 
utilități publice 

DI 1.3. 
Îmbunătățirea 
aspectului local 

general 

- Modernizarea rețelei stradale din comuna 
Cîndești 

- Extinderea și modernizarea ulițelor 
comunale și sătești 

- Modernizarea drumurilor de exploatație 

agricolă și sătești din comuna Cîndești 
- Construcţii de trotuare, podeţe şi şanţuri 

dalate în comuna Cîndești 
- Construcție poduri peste apele din 

comuna Cîndești 

 Strategia EUROPA 2020:  
Da 

 Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Regională 2014-

2020: Da 

 Strategia de dezvoltare 
Regională Nord-Est 2014-2020: 

Da 
 Strategia de dezvoltare 

socio-economică a județului 
Neamț 2014-2020:  Da 

 

- Înființare rețea de alimentare cu apă în 
comuna Cîndești 

- Înființare rețea de canalizare în comuna 

Cîndești 
- Extinderea rețelei electrice de distribuție 

- Extinderea și modernizarea ulițelor 

comunale și sătești 
- Construcţia de trotuare, podeţe şi şanţuri 

dalate în comuna Cîndești 
- Amenajarea de parcuri și spații de joacă 

pentru copii 

2. Creșterea 
competitivității locale 

prin sprijinirea 

economiei 
diversificate și 

competitive  
DI 2.1. Dezvoltarea 
agriculturii locale  

DI 2.2. Dezvoltarea 
infrastructurii 

economice locale 
DI 2.3. Încurajarea 
dezvoltării spiritului 
antreprenorial în 
rândul locuitorilor 

- Modernizarea drumurilor de exploatație 
agricolă și sătești 

- Instalarea tinerilor fermieri din comună 
- Dezvoltarea fermelor de semi-subzistență 

și modernizarea fermelor agricole în profil 

teritorial 
- Construirea de depozite agricole și unități 

de procesare ale produselor agricole  
- Înființarea unei piețe agroalimentare în 

vederea valorificării produselor agricole 

locale 
- Realizarea de măsurători cadastrale și 

intabulare teren public și privat 

 Strategia EUROPA 2020:  
Da 

 Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Regională 2014-

2020: Da 

 Strategia de dezvoltare 
Regională Nord-Est 2014-2020: 

Da 

 Strategia de dezvoltare 
socio-economică a județului 

Neamț 2014-2020:  Da 

- Dezvoltarea micii industrii locale, prin 

deschiderea de unități de valorificare a 
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Prioritate Domenii de acțiune 
Corelarea cu obiectivele 

tematice ale poticilor 

existente 

 legumelor, fructelor și cerealelor 

- Organizarea de cursuri și workshop-uri în 
domeniul antreprenoriatului 

- Consilierea gratuită în afaceri oferită celor 
ce doresc să inițieze o afacere pe teritoriul 

comunei Cîndești 

3. Îmbunătățirea 
condițiilor de trai 

pentru locuitorii 

comunei, creșterea 
atractivității comunei 

pentru aceștia prin 
servicii publice 

moderne și acces la 

locuri de muncă 
DI 3.1. Reabilitarea  

și modernizarea 
infrastructurii locale 

de sănătate și 
asistență social 

DI 3.2. Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 

educaționale locale 
DI 3.3. Dezvoltarea și 

modernizarea 
infrastructurii 

culturale, turistice și 
de relaxare 

DI 3.4. Dezvoltarea 
capacității 

administrative 

- Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii sanitare locale 

- Dotarea corespunzătoare a unităților 
medicale de pe raza comunei Cîndești 

- Achiziția unui mijloc de transport pentru 

pacienți și situații de urgență 
 

 Strategia EUROPA 2020:  
Da 

 Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Regională 2014-

2020: Da 
 Strategia de dezvoltare 

Regională Nord-Est 2014-2020: 
Da 

Strategia de dezvoltare socio-
economică a județului Neamț 

2014-2020:  Da 

- Reabilitarea și modernizarea unităților și 
structurilor școlare de pe raza comunei 

Cîndești 

- Achiziționarea unei nocturne pentru 
stadionul din comuna Cîndești 

- Reabilitarea și modernizarea bazei 
sportive de la Școala Cîndești 

- Amenajare Anexă Școala Bărcănești și 

dotarea acesteia pentru desfășurarea de 
activități sportive 

- Amenajarea unui teren de handball cu 
împrejmuire 

- Înființarea unei săli de festivități și 
ședințe 

- Înființarea de laboratoare școlare și 

dotarea corespunzătoare a acestora 
- Înființarea, dotarea corespunzătoare și 

darea în folosință a unui centru after school 

- Reabilitarea și renovarea Căminului 
Cultural Cîndești 

- Susținerea vieții spiritual a comunității 
- Campanii de promovare a tradițiilor locale 

și a muzicii populare românești 

- Reabilitarea și valorificarea monumentelor 
cultural-istorice şi religioase existente la 

nivelul comunei Cîndești 
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Prioritate Domenii de acțiune 
Corelarea cu obiectivele 

tematice ale poticilor 

existente 

- Semnalizarea obiectivelor turistice de pe 
teritoriul comunei Cîndești 

- Amenajarea de parcuri și spații de joacă 

pentru copiii din comună 

- Instruirea profesională a funcționarilor 

publici din comuna Cîndești în vederea 
furnizării de servicii publice prompte și de 

calitate pentru cetățean 

4. Protejarea și 
îmbunătățirea 

condițiilor de mediu 

prin valorificarea 
potențialului local 

regenerabil 
DI 4.1. Consolidarea 
cadrului natural prin 
intervenții asupra 

factorilor de mediu și 
valorificarea 
resurselor 

regenerabile 
DI 4.2. Dezvoltarea 

capacității de 
intervenție în caz de 

urgență 

- Amplasarea de panouri solare pentru 
valorificarea potențialului energiei solare 

- Lucrări de gospodărire a apelor 

- Realizarea de lucrări de împădurire a 
terenurilor degradate, crearea de perdele 

forestiere 
- Derularea unui program integrat de 

educație ecologică și colectare selectivă a 
deșeurilor 

 Strategia EUROPA 2020:  
Da 

 Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Regională 2014-

2020: Da 
 Strategia de dezvoltare 

Regională Nord-Est 2014-2020: 
Da 

 Strategia de dezvoltare 
socio-economică a județului 

Neamț 2014-2020:  Da 
- Dotarea și modernizarea serviciului de 

intervenție pentru situații de urgență  
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Implementare. Monitorizare. Evaluare 
 

Implementare. Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîndești va fi coordonată și 

implementată de către Consiliul Local și Primăria comunei Cîndești în perioada 2014-

2020. 

Implementarea domeniilor de acțiune va fi un proces complex și necesită o implicare 

totală din partea autorităților locale. Implementarea strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Cîndești va începe imediat după ce documentul strategic va fi aprobat de 

către Consiliul Local prin ședințe în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Odată ce documentul strategic va fi aprobat, prioritățile descrise sunt asumate și 

implementarea acestora trebuie să devină responsabilitatea nu doar a Consiliului 

Local, ci a tuturor actorilor locali. 

Pentru o dezvoltare durabilă, comuna Cîndești trebuie să acorde atenție în următorii 

șapte ani tuturor sectoarelor: economie, infrastructură, servicii publice și mediu, 

astfel încât locuitorii să beneficieze de condiții de muncă adecvate, acces la 

infrastructură tehnico-edilitară și la servicii publice de calitate, dar și mediu natural 

protejat, conservat și pus în valoare. 

Implementarea domeniilor de acțiune la nivel local și dezvoltarea echilibrată și 

armonioasă pe sectoare a comunei Cîndeșt este responsabilitatea tuturor entităților 

existente la nivel local și chiar a entităților cu care Consiliul Local și Primăria comunei 

Cîndești poate încheia parteneriate strategice. 

Parteneriatele strategice pe care Primăria comunei Cîndești le poate încheia trebuie 

adaptate în funcție de tipul și scopul fiecărui proiect. Astfel, pot fi încheiate 

parteneriate cu alte instituții publice (precum: AJOFM Neamț, instituțiile de 

învățământ, APM Neamț, etc.), cu operatorii de utilități, reprezentanți ai comunelor 

învecinate, reprezentanții băncilor și potențialilor investitori, diferite asociații 

(patronale/sindicate), organizații non-guvernamentale și non-profit etc. Parteneriatele 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîndești pentru perioada 2014-2020 
 

 

 

 

217 

enumerate sunt cu titlu informativ și Primăria comunei Cîndești trebuie să evalueze 

orice oportunitate și să valorifice fiecare cale ce poate duce la îndeplinirea priorităților 

de dezvoltare locală. 

 

Monitorizare. Odată cu începerea etapei de implementare a strategiei de 

dezvoltare, în paralel trebuie inițiată și activitatea de monitorizare prin intermediul 

căreia periodic se va verifica progresul domeniilor de acțiune și gradul de îndeplinire a 

priorităților cuprinse în prezentul document strategic. Monitorizarea este necesară 

pentru că în acest fel se va ține un grafic în care vor fi consemnate proiectele inițiate 

și stadiul acestora, se vor contoriza indicatorii obținuți și bugetele alocate. 

Prin intermediul procesului de monitorizare a strategiei de dezvoltare locală se vor 

obține informații esențiale precum: 

 Modul în care au fost alocate resursele și timpul de îndeplinire al domeniilor 

de acțiune (măsuri) 

 Schimbările socio-economice ce pot apărea ca rezultat direct sau indirect al 

etapei de implementare a măsurilor prevăzute în strategia de dezvoltare 

Din punct de vedere conceptual, monitorizarea este descriptivă – descrierea 

procesului implementării strategiei de dezvoltare locală pe etape. 

Evaluare. Etapa de evaluare reprezintă procesul prin intermediul căruia, se 

urmărește și se identifică gradul de îndeplinire al țintelor propuse odată cu 

elaborarea, adoptarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală. Astfel, 

evaluarea permite măsurarea rezultatelor și compararea acestora cu țintele propuse, 

clasificarea rezultatelor din punct de vedere calitativ și cantitativ. Evaluarea poate fi 

realizată prin intermediul indicatorilor de impact (ce au în vedere strategia de 

dezvoltare per ansamblu pentru perioada 2014-2020) și indicatorii de rezultat (de 

impact efectiv – ce au în vedere domeniile de acțiune și ținte propuse vs. ținte 

realizate). 
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Evaluarea poate cuprinde următoarele sub-etape intermediare: evaluarea continuă 

(echivalentul auto-evaluării și poate fi realizată în vederea identificării la timp a 

eventualelor riscuri și soluții de eliminare a acestora), evaluarea intermediară (ce 

poate fi realizată la un interval de 6 luni, 12 luni sau 18 luni în vederea identificării 

schimbărilor necesare a fi introduse în etapa de implementare și stabilirea acțiunilor 

corective atunci când este cazul) și evaluarea finală (la care pot participa toți actorii 

implicați în implementarea documentului strategic și trasarea concluziilor finale vis-a-

vis de impactul dorit și impactul realizat la nivel local). 
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Surse de finanțare a priorităților de dezvoltare și a domeniilor de acțiune 
 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîndești pentru perioada 2014-2020 poată fi 

implementată prin prisma unei gestionări corespunzătoare a resurselor financiare, 

umane, tehnice și de timp. 

Implementarea priorităților de dezvoltare prin prisma domeniilor de acțiune cuprinse 

în prezentul document strategic este sub semnul capacității de atragere de fonduri 

externe și valorificarea potențialul local. 

Este recomandat ca principala sursă de finanțare a proiectelor cuprinse în strategia 

de dezvoltare a comunei Cîndești a cărui orizont de timp este anul 2020 să fie sursele 

externe nerambursabile, astfel absorbția fondurilor nerambursabile și utilizarea 

acestora eficient și responsabil va devine o asumare și prioritate la nivel local. 

Identificarea surselor de finanțare și valorificarea oportunităților sunt etapele ce vor 

crea cadrul propice, astfel încât pe parcursul următorilor șapte ani țintele propuse să 

devină fapte și rezultate ale implementării domeniilor de acțiune, respectiv a 

proiectelor cu impact major la nivel local. 

Prioritățile de dezvoltare, domeniile de intervenție și domeniile de acțiune (măsurile) 

elaborate pentru dezvoltarea comunei Cîndești în următorii șapte ani cuprinse în 

prezentul document strategic au fost elaborate ținând cont atât de necesitățile locale 

și situația actuală, cât și de corelația acestora din urmă cu principalele politici 

existente la nivel național, regional, național și european. 
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Principalele programe de finanțare europeană ce pot contribui la îndeplinirea 

domeniile de acțiune (măsurile) stabilite pentru comuna Cîndești sunt: 

 

Programul Operațional Regional (POR) 

 Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile 

a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor și resurselor specifice, prin concentrarea 
asupra polilor urbani de creștere, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului 
de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai 
atractive pentru a locui, a le vizita, a investi și a munci 

Programul Operațional Sectorial Creșterea 
Competitivității Economice (POS CCE) 

 Obiectiv general: creșterea productivității întreprinderilor românești pentru reducerea 
decalajelor față de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera 
până în 2015 o creștere medie a productivității de  cca. 5,5% anual și vor permite României să 
atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POS DRU) 
 Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea 

educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite 
pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de 
persoane 

Programul Operațional Sectorial de Mediu  

(POS Mediu) 
 Obiectivul general: reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și România cu 

privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Aceasta ar 
trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului 
dezvoltării durabile și a principiului „poluatorul plătește” 

Programul Operațional Sectorial de Transport  
(POS Transport) 

 Obiectivul general: promovarea, în România, a unui sistem de transport durabil, care să 
permită deplasarea rapidă, eficientă și în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor, la 
servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel național, în cadrul Europei, 
între și în cadrul regiunilor României 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Capacității Administrative (PO DCA) 
 Obiectivul general: aducerea unei contribuții pentru crearea unei administrații publice mai 

eficiente și mai eficace în beneficiul socio-economic al societății românești 

 

 

PROGRAME OPERAȚIONALE 
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Programul Operațional Asistență Tehnică (PO 

AT) 
 Obiectivul general: asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare și implementare 

sănătoasă, eficientă, eficace și transparentă a instrumentelor structurale în România 

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 

 Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de 
finanțare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările membre în implementarea 
Politicii Agricole Comune. Politica Agricolă Comună este un set de reguli și mecanisme care 
reglementează producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea 
Europeană și care acordă o mare atenție dezvoltării rurale. Fondurile europene pentru 

agricultura pot fi accesate în baza documentului-cheie Programul Național pentru Dezvoltare 
Rurală (PNDR) 

Programul Operațional pentru Pescuit (POP) 

 Programul Operațional pentru Pescuit al României (POP) contribuie la realizarea viziunii 
strategice exprimate în Planul Național Strategic pentru Pescuit, și anume: „Un sector piscicol 
competitiv, modern și dinamic, bazat pe activități durabile de pescuit și acvacultură care ia în 
considerare aspectele legate de protecția mediului, dezvoltarea socială și bunăstarea 
economică". 

Programe de cooperare teritorială 

 Programele de cooperare transfrontalieră sunt acele programe care finanţează proiecte de 
accesibilitate, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială, respectiv acţiuni 
„people to people la granițele interne și externe ale UE” 

 Programele de cooperare transnaţională au ca obiectiv principal finanţarea de acţiuni şi 
dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: 
mediu, dezvoltare urbană, inovaţie şi accesibilitate 

 Programele de cooperare interregională sprijină cooperarea între autorităţile publice pe 
probleme de interes comun, prin transferul de experiență și bune practici între regiunile 
Uniunii Europene, prin constituirea de rețele între orașele UE, precum și între cercetătorii UE 
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Alte surse de finanțare a domeniilor de acțiune propuse în prezentul document 

strategic (la momentul elaborării strategiei de dezvoltare locală a comunei Cîndești 

pentru perioada 2014-2020) sunt: 

 Granturi SEE și norvegiene: Programul RO06 Energie Regenerabilă – Rondine, 

beneficiari eligibili: operatori economici privați sau de stat, unități administrativ 

teritoriale 

 Granturi SEE și norvegiene: Promovarea egalității de gen și a echilibrului între 

viața personală și viața profesională, beneficiari eligibili: autorități ale administrației 

publice locale de la nivelul municipiilor, orașelor, precum și la nivel județean 

 Granturi SEE: apelul de proiecte “Coerent” – Programul RO10 “Copii și tineri în 

situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalității naționale și 

promovarea incluziunii sociale”, beneficiari eligibili: entități publice locale și centrale și 

ONG-uri 

 Assoclic 2014: Competiție de proiecte pentru infrastructură IT, beneficiari 

eligibili: ONG-uri, școli, licee, instituții de învățământ superior, grădinițe, muzee de 

stat, biblioteci și instituții sociale 

 Finanțări prin programul Serendino – Competiția de idei pentru inovare 

socială, beneficiari eligibili: persoane fizice, indiferent de mediul social, educațional 

sau profesional 

 Idei din Țara lui Andrei - finanțări pentru inițiative eco-civice, beneficiari 

eligibili: persoane fizice, organizații neguvernamentale, instituții publice 

(primărie/consiliu local etc.) sau instituții de învățământ (școală, grădiniță etc.) din 

România 

 Fonduri SEE - Programul RO05 Eficiența energetică, beneficiari eligibili: IMM-

uri din sectoarele industriale 

 

ALTE SURSE DE FINANȚARE 
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 Fondul pentru Inovare Civică - Cerere de propunere de proiecte 2014, 

beneficiari eligibili: organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, înființate legal și 

cu sediul în Romania 

 Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de 

către întreprinzătorii tineri, beneficiari eligibili: persoane fizice 

 Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a 

produselor și serviciilor de piață: beneficiari eligibili: IMM-uri, societăți comerciale, 

societăți cooperative 

 Heritage Plus - oportunități de finanțare pentru proiecte de cercetare a 

patrimoniului cultural: beneficiari eligibili din România: universități, centre publice de 

cercetare, centre private și non-profit de cercetare, sectorul comercial, inclusiv IMM-

uri 

 Granturi SEE și norvegiene: Apel de proiecte pentru reducerea și combaterea 

violenței domestice, beneficiari eligibili: instituții publice, ONG-uri, organizații 

interguvernamentale cu atribuții in domeniu 

 Erasmus+: beneficiari eligibili: instituții de învățământ superior, organizații de 

tineret, instituții de cercetare, furnizori de formare profesională etc. 

 Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează 

dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă 

(HG nr. 797/2012), beneficiari eligibili: societăți comerciale 

 Granturi SEE: Programul “Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și 

național” (PA16/RO12) - Granturi mici, beneficiari eligibili: instituții publice: autorități 

publice, instituții culturale și arhivele statului; organizații neguvernamentale, culte și 

asociații religioase, instituții de învățământ superior și institute de cercetare, alte 

entități fără scop lucrativ active în domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu 

cultural, minorități etnice) 

 Granturi SEE: Programul „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul 

patrimoniului cultural european” (PA17/RO13) - Proiecte mici, beneficiari eligibili: 

entități publice (instituții culturale, instituții de învățământ superior); ONG-uri active în 

domeniul culturii; persoane fizice: creatori și artiști; experți din domeniul culturii; 

studenți din învățământul superior 
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 Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, beneficiari 

eligibili: IMM-uri 

 Ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor, 

beneficiari eligibili: întreprinderi mari 

 Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltării economice durabile (HG 

1680/2008), beneficiari eligibili: IMM-uri, întreprinderi mari 

 Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și 

artizanatului, beneficiari eligibili: IMM-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale, întreprinderi familiale, asociații profesionale sau fundații 

Pentru realizarea și îndeplinirea domeniilor de acțiune (măsuri) cuprinse în planul 

strategic de dezvoltare, unitatea administrativ-teritorială Cîndești poate utiliza ca 

surse de finanțare inclusiv fondurile proprii, creditele și fondurile de la bugetul de 

stat. 
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PARTEA IV. ANEXE 
 

Anexa A – Potențialul agricol existent la nivelul teritoriului comunei Cîndești 
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Anexa A – Potențialul agricol existent la nivelul teritoriului comunei 

Cîndești 

 

Extras din Anexa 10 „Zone cu potențial agricol - localități”, FEADER – Măsura 112. 

Nr. crt. Categorie Potențial 
Vizualizarea grafică a potențialului 

ridicat mediu scăzut 

Culturi (cereale, plante uleioase, pășuni și fânețe, legume, viță vie) 

1 Grâu Scăzut       

2 Orz Scăzut       

3 Porumb Scăzut       

4 Floarea soarelui Scăzut       

5 Soia Scăzut       

6 Mazăre Mediu       

7 Fasole Mediu       

8 Cartof Scăzut       

9 Rapiță Mediu       

10 In ulei Scăzut       

11 In fuior Scăzut       

12 Cânepă Scăzut       

13 Tutun Scăzut       

14 Lucernă Mediu       

15 Trifoi Mediu       

16 Pășuni Mediu       

17 Fânețe Mediu       

18 Legume termofile Scăzut       

19 Vie vin Mediu       

20 Vie masă Ridicat       
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Pomi fructifere 

1 Prun Mediu 

   2 Cireș/vișin Mediu 

   3 Măr termo Mediu 

   4 Măr crio Mediu 

   5 Nuc Ridicat 

   6 Gutui Scăzut 

   7 Nectarine Scăzut 

   8 Migdal Scăzut 

   9 Arbuști Ridicat 

   Potențial zootehnic 

1 Taurine Mediu 

  
 

2 Porcine Scăzut 

 
 

 3 Ovine Scăzut       

4 Păsări Mediu       
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