STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ
A ORAŞULUI NEGREŞTI JUDEŢUL VASLUI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

1

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE ..........................................................................................................................................3
CONTEXT……………………………………………………………………………………………………..4
CAP. 1 INTRODUCERE………………………………………………………………………………………6
CAP. 2 PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA PROCESULUI DE PLANIFICARE …………………….8
CAP. 3 PROFILUL SOCIO-ECONOMIC ORAŞULUI NEGREŞTI, JUDEŢUL VASLUI……………….10
3.1. SCURT ISTORIC ……………………………………………………………………………………….10
3.2. DELIMITARE TERITORIALĂ ………………………………………………………………………...13
3.3. CADRU NATURAL……………………………………………………………………………………..13
3.4. SUPRAFATA ADMINISTRATIVĂ……………………………………………………………………17
3.5. FONDUL LOCATIV……………………………………………………………………………………19
3.6. DEMOGRAFIE………………………………………………………………………………………….20
3.7. INFRASTRUCTURA SI ECHIPARE EDILITARĂ……………………………………………………24
3.8. INFRASTRUCTURĂ DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ………………………………….29
3.9. INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂTĂMÂNT………………………………………………………….....35
3.10. CULTURA,CULTE ȘI AGREMENT…………………………………………………………………39
3.11. ECONOMIA…………………………………………………………………………………………...40
3.12. AGRICULTURA………………………………………………………………………………………42
3.13. MEDIUL ÎNCONJURATOR…………………………………………………………….……………48
3.14. SITUAŢII DE URGENŢĂ…………………………………………………………………………….54
3.15 POLIȚIA LOCALĂ…………………………………………………………………………………….55
3.16. ADMINISTRAŢIA LOCALĂ…………………………………………………………………………55
3.17. TRANSPARENTA INSTITUȚIONALĂ ȘI COMUNICARE CU CETĂȚENII……………………..57
3.18. ANALIZA SWOT A ORAŞULUI NEGREŞTI………………………………………………………..63
CAP. 4 OBIECTIV GENERAL………………………………………………………………….................77
OBIECTIVE STRATEGICE OPERAŢIONALE……………………………………………………..……..77
CAP.5 PLANURI SECTORIALE DE ACŢIUNE…………………………………………………………..78
CAP.6 PLAN DE ACŢIUNI 2021-2027 ORAŞUL NEGREŞTI …………………………………………...83
CAP.7 PORTOFOLIUL DE PROIECTE A ORAŞULUI NEGREŞTI……………………………………...95
ALTE PROIECTE PROPUSE CA ȚINTĂ A ADMINISTRAȚIEI LOCALE PENTRU PERIOADA 20212027...............................................................................................................................................................112

2

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Cuvânt introductiv al primarului oraşului Negreşti
Misiunea administraţiei publice locale Negrești este de a fi permanent în slujba comunității
locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor
orașului Negrești.
Valorile împărtășite pentru realizarea misiunii sunt:
- Profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice
- Transparența actului administrativ
- Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism
- Calitatea serviciilor publice furnizate
- Onestitate și integritate în exercitarea funcției publice
- Comunicare eficientă inter și intra – instituțională
- Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale
Prin elaborarea strategiei de dezvoltare integrată, orașul Negrești doreşte să îşi facă publice
aspiraţiile privind dezvoltarea sa în contextul judeţuluiVaslui şi al Regiunii Nord Est, corelându-şi
planurile de acţiuni cu cele judeţene şi regionale şi afirmându-şi intenţia de a susţine activ politicile
şi planurile din perioada de programare 2021-2027.
Se doreşte dezvoltarea orașului prin susţinerea unei economii durabile, bazată în special pe
diversificarea activităţilor economice locale, în contextul respectului faţă de natură şi al preocupării
permanente pentru protecţia mediului.
Planul de dezvoltare propus în partea finală a documentului este astfel conceput încât să
genereze o dezvoltare armonioasă a economiei, a protecţiei mediului, precum şi a condiţiilor de viaţă
în toate zonele de dezvoltare ale oraşului.
În procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile, strategia de dezvoltare locală integrată,
precum și documentaţiile de urbanism şi cele de planificare a bugetului local constituie baza
justificării proiectelor, elementul de fond de la care începe să se contureze şi să se concretizeze
proiectul.
Stabilirea Portofoliului de Proiecte al Orasului Negresti, pentru perioada 2021 -2027, s-a făcut
urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a posibilităţilor de dezvoltare,
cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării durabile, respectiv acelea că schimbările în bine care
se vor realiza să fie observabile sub toate aspectele vieţii.
Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Negrești ţine cont de aceste deziderate dar ea
trebuie să fie implementată, urmărită şi revizuită în conformitate cu cerinţele fiecarei etape parcurse
şi aceasta depinde doar de decizia politică şi privată.

Primar,
Rusu Petru-Cristinel
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CONTEXT
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU /RES/70/1, în cadrul Summitului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate
în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene,
România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan national. În vederea
implementării acestor obiective de dezvoltare durabilă, România a redactat un plan strategic din
care redăm, succint, principalele orizonturi și ținte pentru 2030:
1. FĂRĂ SĂRĂCIE - Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă este necesară
continuarea eforturilor de reducere a sărăciei relative pentru a asigura o viață demnă pentru toți.
În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din societate și încurajează orientarea
societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață echitabilă, demnă și prosperă.
2. FOAMETE „ZERO” - România a depășit, în mare măsură, problemele legate de foamete, dar
se dezvoltă noi provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă, trebuie dezvoltată o
agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției sănătoase. România deține locul al
șaselea în Europa din perspectiva suprafeței agricole utilizate, motiv pentru care eficiența agricolă,
consolidarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de procesare alimentară sunt o prioritate.
3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE - Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistență medicală de
calitate este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție.
Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață sănătos și proactiv,
favorizarea activităților sociale, prevenția și educația medicală. Abordarea sănătății și bunăstării
populației trebuie să includă și abordarea bolilor psihice și a dizabilităților.
4. EDUCAȚIE DE CALITATE - Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale
pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător
intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește generațiile
tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația,
meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.
5.EGALITATEA DE GEN - Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva nu trebuie
să influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația României este
alcătuită din peste 51% femei. Deși s-au înregistrat progrese în domeniul egalității de gen, persistă
unele provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului femeii în societate și familie,
participarea femeilor la luarea deciziilor, disparitatea salarială și violența împotriva femeilor.
6.APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE - Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și
economia au nevoie de apă proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre
elementele politicii UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă potabilă de
calitate și sanitație.
7.ENERGIE CURATĂ ȘI PREȚURI ACCESIBILE - Cererea de energie este în continuă creștere
la nivel global și numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate face față
nevoilor actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial la
dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții
și a mediului.
8.MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ - Dezvoltarea durabilă încurajează
delimitarea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului și asupra societății.
Obiectivul urmărește creșterea economică durabilă și promovează munca și un trai decent pentru
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toți, indiferent de gen, locație geografică și descendență. Devine vitală implementarea principiului
„nimeni nu rămâne în urmă”.
9.INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ - Evoluția societății a impus un mod de
viață accelerat, în care pot fi competitive doar acele țări care încurajează inovația, pe lângă o
infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. Infrastructura modernă este susținută de inovație
pentru o industrie eficientă și durabilă. Promovarea industrializării necesită recunoașterea
importanței „economiei bazate pe cunoaștere” pentru avantajul competitiv necesar.
10.INEGALITĂȚI REDUSE - Inegalitatea este un obstacol în procesul de dezvoltare al unei
societăți durabile. Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile
în educație, aspectele financiare etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabilități
sau cele de etnie romă, se confruntă cu discriminare intersecțională, prin care mai multe
caracteristici ale grupului sunt supuse fenomenelor discriminatorii, acesta devenind astfel în mod
particular dezavantajat. Acest obiectiv al reducerii inegalităților accentuează caracterul ideal și
meritocratic al societății și, totodată, permite tuturor accesul la resurse.
11.ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE - În România, conform statisticilor Băncii Mondiale,
ponderea populației urbane a crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960. Conform Eurostat,
media UE era de 72,5% în 2014. Acest proces de urbanizare este într-o continua creștere, obligând
orașele să devină deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, pentru a face față schimbărilor
socio-economice și de mediu.
12.CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE - Decuplarea creșterii economice de efectele
negative asupra mediului necesită un nou model de consum și producție durabil. Dezvoltarea
durabilă propune soluția unei producții mai eficiente, a unui management durabil al deșeurilor și
activități în concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de consum, reciclarea este
imperativă, acest lucru necesitând tranziția spre o economie circulară și conștientizarea
cetățeanului de limitele planetei.
13.ACȚIUNE CLIMATICĂ - Impactul schimbărilor climatice, inclusiv schimbarea tiparelor
climei, creșterea nivelului mării și a evenimentelor meteorologice extreme afectează România de
astăzi. Dacă nu se iau în continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor acestora,
amenințările actuale, cum ar fi siguranța alimentară și deficitul de apă, pot lua amploare.
14.VIAȚA ACVATICĂ - Viața marină, clima, economia și bunăstarea socială depind de existența
unor mări sănătoase. Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale adaugă presiuni
suplimentare asupra mediului marin. Schimbarea climei și exploatarea nedurabilă a mediului
acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și mări.
15.VIAȚA TERESTRĂ - Societatea umană a creat o „amprentă” imensă pe Pământ, iar acest
impact impune asumarea unei responsabilități sporite, un management responsabil şi activități
corelate în domeniul protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața pe planetă.
Gestionarea durabilă a acestora are un rol esențial în abordarea provocărilor globale actuale,
precum și în combaterea reducerii biodiversității, a degradării solurilor și a prevenirii schimbărilor
climatice.
16.PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE - Dezvoltarea durabilă este și o paradigmă de
funcționare a unei societăți echitabile. Această abordare implică o societate pașnică în care
beneficiile dezvoltării durabile promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor structuri
legislative și instituționale eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea
durabilă poate deveni o abordare funcțională doar dacă societatea va conștientiza și își va însuși
această perspectivă ca pe o realitate firească.
17.PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR - România, ca membră a
comunității internaționale și a familiei europene, își asumă responsabilitatea de a se implica în
efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele globale impun soluții globale,
această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare publică (națională și internațională)
pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030.
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Capitolul I
INTRODUCERE
Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de
dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între
aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabilă
– DD – conceptul de dezvoltare economico-socială recomandat tuturor ţărilor de către ONU, prin
care se caută armonizarea a trei componente fundamentale: Resursele umane, Creşterea
economică, Echitatea între generaţii. Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a
societăţii care permite folosirea pe termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică
să rămână posibilă concomitent cu menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil.
Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeana a promovat prin Strategia “Europa 2020”
un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent Comisia Europeană a reînnoit
inițiativa “Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor
rămase în urma. În ceea ce privește inovarea “Calea către excelență” este o altă modalitate prin
care Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de
inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-2027.
În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel regional,
național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare economică și socială
durabilă, incluzivă și performantă. În contextul lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu
(2021-2027) și lung, ar duce la creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri
sociale și economice prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de
riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi formulată o viziune strategică
globală asupra procesului de dezvoltare a localității Negrești.
Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Negrești pentru perioada 2021-2027 își propune
să antreneze toți actorii locali importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile dezvoltării locale,
pentru a fi valorificate toate energiile și resursele locale, pentru a se atrage finanțări
guvernamentale și europene.
Administrația Publică Locală (Primăria și Consiliul Local) are rolul catalizator de a coagula
toate elementele decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea acestei
strategii, însă eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială și
economică a comunității negreștene.
În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale (criza economică, continuarea
procesului de descentralizare, posibilitatea atragerii de fonduri europene ş.a.) prezentul document
se constituie în instrument de lucru pentru organizarea activităţilor, prioritizarea investiţiilor şi
gestionarea eficientă a resurselor necesare, instrument care să fundamenteze dezvoltarea,
promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor contribui la progresul general al oraşului.
Punerea în aplicare a acțiunilor conținute în Strategie, va permite Autorității Publice Locale a
oraşului Negreşti, județul Vaslui pe termen scurt şi mediu, să îmbunătățească calitatea vieții
locuitorilor, în contextul unei dezvoltări armonioase a localităţii, obținute prin aplicarea soluţiilor
potrivite, documentul constituindu-se în bază de informații în argumentarea elaborării și aplicării
de cereri de finanțare, pentru liniile deschise prin Programele Structurale și de Coeziune dar și prin
oricare alte surse de finanțare active în România. Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca
instrument de management utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se
confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări
locale armonioase.
Prezenta strategie de dezvoltare locală durabilă a fost elaborată pornind de la problemele
cu care se confruntă localitatea, abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi planurile
strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european. Dezvoltarea durabilă se realizează
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atunci când se răspunde nevoilor generaţiei actuale, fără a fi ameninţate cele ale generaţiilor
viitoare, deoarece avem, cu toţii, dreptul la un nivel de trai ridicat.
Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care autoritatea
locală, alături de celelalte sectoare ale comunităţii, va întocmi planuri realiste de acţiune care să
stea la baza dezvoltării durabile a oraşului. Strategia, propune un model de dezvoltare economică
care să susţină rezolvarea problemelor sociale, precum şi exploatarea raţională a resurselor,
protejarea mediului ambient şi folosirea tuturor oportunităţilor locale.
Stabilirea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Negreşti , pentru perioada 20212027, s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a
posibilităţilor de dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării durabile, respectiv
acelea că schimbările în bine care se vor realiza să poată fi observabile sub toate aspectele vieţii.
Necesitatea elaborării strategiei este dată de:
-asigurarea continuităţii procesului de planificare stategică la nivel local, pentru perioada 2021 –
2027;
- coordonarea investiţiilor şi pregătirea administraţiei publice locale pentru absorbţia fondurilor
europene planificate pentru perioada 2021 – 2027;
- determinarea direcţiilor de dezvoltare, ritmul şi scara acestei dezvoltări, de a eficientiza
activitatea autorităţilor publice locale în gestionarea problemelor oraşului, în utilizarea resurselor
financiare, în promovarea localităţii, în atragerea fondurilor externe (investiţii, fonduri europene,
alte fonduri) pentru implementarea proiectelor invesţionale planificate;
- identificarea unui portofoliu diversificat de proiecte care să satisfacă nevoile identificate la
nivelul principalelor domenii de analiză;
- corelarea strategiei locale cu noile priorităţi de investiţii la nivel judeţean, regional, naţional,
european, pentru perioada 2021 – 2027;
- corelarea portofoliului de proiecte de dezvoltare cu sursele de finanţare din fonduri externe si
proprii, precum şi cu capacitatea reală de finanţare a localităţii.
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Capitolul II
Principiile care stau la baza procesului de planificare
Necesitatea adaptării spaţiului românesc la cerinţele UE se răsfrânge prin necesitatea fiecărei
autorităţi locale de a se adapta la cerinţele UE. Lucrarea prezentă analizează elementele specifice
orașului Negrești, atât din punct de vedere economic, social, al infrastructurii, cât şi din punct de
vedere al resurselor umane şi al teritoriului. Pornind de la angajamentele pe care România şi le-a
asumat pentru perioada 2021-2027, strategia de dezvoltare locală a comunității negreștene îşi propune
o dezvoltare durabilă a localităţii în contextul european. Strategia are la bază informaţii obţinute atât
de la Institutul Naţional de Statistică, de la Uniunea Europeană, cât şi informaţii obţinute în urma
unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, județene, regionale, naţionale şi europene. A
fost, de asemenea, implicată populaţia orașului, angajaţii din Primăria Orașului Negrești, prin întâlniri
cu lideri de opinie, întâlniri cu oameni de afaceri locali, chestionare, studii.
Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiții:
-acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;
-susținerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice;
-informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanentă a stadiului atingerii obiectivelor propuse.
Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitorului, creativitate,
flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare spre un câştig
durabil. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele
diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine și elemente proactive, construind
posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar apărea pe parcurs.
Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă
de programe, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei
regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui
pachet de programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună
valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu
procesele înregistrate pe plan local.
Strategia de dezvoltare locală a orașului Negrești s-a realizat la iniţiativa autorităţilor locale
și permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali (cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să îşi
planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să valorifice
oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie. Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare
a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie precisă, care a inclus elemente importante de implicare
directă a comunităţii locale, prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând de
la premisele ca reprezentanţii şi liderii locali să aibă interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru
a reprezenta diversele interese locale. Lipsa exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa
comunităţii şi unicitatea acestui gen de activitate în mediul oraşului au făcut activitate în mediul
oraşului au făcut dificilă realizarea acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de
dezvoltare locală a presupus un efort asumat de către autoritatea executivă de la nivel local - primar,
cu sprijinul echipei de lucru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
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Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape:
1. Colectarea datelor şi analiza acestora
În această etapă s-a urmărit evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică a localităţii ,
analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale . Aceste informaţii au
fost obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii primăriei şi locuitorii oraşului Negrești),
fie din surse statistice oficiale. Pentru această etapă principalul tip de activitate este culegerea datelor
care să permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-a elaborat planul de dezvoltare
locală. Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare geografică,
factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei, densitatea, evoluţia
şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (dotarea locuinţelor cu apă şi canalizare, vechimea şi
siguranţa locuinţelor, materialele de construcţie folosite etc), echiparea localităţii în sistem centralizat
(apă, iluminat public, racordarea la reţele de telefonie, acces la căile de transport publice sau private),
sociale (învăţământ, comunicaţii, mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, păduri).
S-a urmărit, de asemenea, şi identificarea atractivităţii localităţii din punct de vedere al turismului, a
posibilităţilor de petrecere a timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi evenimentele culturale
anuale specifice zonei. Această cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale,
constantându-se dificultăți, în principal, din cauza lipsei de integrare și coordonare a informațiilor
locale, precum și a lipsei unui mod sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze
sortarea și aranjarea multicriterială a acestora. Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi
monitorizarea agenţilor de dezvoltare locală (instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale,
întreprinzători privaţi, biserica, şcoala etc). Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice.
Astfel, aflăm atât gradul de implicare a agenţilor enumeraţi pentru bunul mers al localităţii, dar şi
imaginea pe care aceştia o au la nivelul localităţii şi în exteriorul ei. Culegerea datelor s-a făcut prin
observaţii pe teren, interviuri, chestionare, dezbateri publice. La finalul primei etape se poate face
analiza SWOT a localităţii, piatra de temelie pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii.
2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală
Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportunităţile
(Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul oraşului Negrești. Au fost, de asemenea,
identificate forţele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv, fie negativ în dezvoltarea ulterioară a
localităţii. Se obţin, aşadar, direcţiile de dezvoltare locală.
a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru care a fost
elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală
implicaţi în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii
strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in identificarea obiectivelor
operaţionale.
b) Obiective operaţionale dezvoltate în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de dezvoltare
locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea
localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai important considerent trebuie
să fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare.
Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a
comunităţii.
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3. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală
În această etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi prinse în
strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în funcţie de gradul de implicare
a agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agenda
persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este obligatorie o discuţie şi o
analiză constructivă cu autorităţile publice locale, deoarece ele sunt cele care pot da răspuns privitor
la fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea proiectelor propuse. Am intrat, de
asemenea, în contact cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţi judeţene, companii
naţionale care activează pe raza judeţului Vaslui şi în orasul Negrești, cu scopul de a alege eventuale
propuneri de proiecte ce pot spori şi dezvolta localitatea. Selectarea proiectelor are în vedere mai
multe aspecte: proiectul să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii comunității, urmările lui să fie
suficient de consistente încât să afecteze o parte importantă a comunităţii, să existe sau să poată fi
găsite resurse necesare pentru rezolvarea lui. Această etapă face şi o analiză privitoare la viabilitatea
proiectelor propuse, atât din punct de vedere al comunităţii, cât şi al economiei şi al nevoilor
populaţiei.
4. Construcţia planurilor de acţiune
Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin mai mult de partea
strategică . Construcţia planurilor de acţiune pregăteşte planurile de acţiune, precizează toate resursele
financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui proiect) fie că este vorba de resurse
din bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau European, fie de surse financiare externe ale agenţilor
economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai multe posibile scenarii de dezvoltare, în această
etapă sunt alese acelea care asigură comunităţii cele mai mari posibilităţi de progres şi de creştere a
nivelului de trai la nivelul populaţiei. În vederea atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de
prioritizare a nevoilor locale se va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu
obiectivele existente la nivelul programelor europene. Primul lucru la care ar trebui să se gândească
cei care concep un proiect este cel legat de rezultatele obţinute, ca urmare a implementării cu succes
a proiectului. Proiectul reprezintă un instrument care oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor
obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea
să nu aibă nici un efect asupra dezvoltării zonei. Se finalizează, de asemenea, şi specificaţiile tehnice
ale proiectelor (studii ce sunt necesare pentru fiecare proiect de fezabilitate, proiecte tehnice etc.,
orarul pentru implementarea proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar, putem considera
că etapa de construcţie a planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare şi
monitorizare a proiectelor, după ce acestea au fost identificate.

Capitolul III
Profilul socio-economic de dezvoltare al orașului Negrești
3.1. Scurt istoric
Orașul este situat în partea de nord-vest a judeţului Vaslui, la granița cu județul Iași, pe traseul
drumului național DN 15D care leagă municipiile Vaslui și Piatra Neamț (prin Roman și a căii ferate
secundare ce leagă Iașul de Roman (prin Buhăiești).
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Denumirea comunei, Negreștii Vasluiului, provine de la vornicul Negrea, unul dintre cei mai
puternici feudali ai timpului său, prezent în Sfatul domnesc al lui Alexandru cel Bun, între anii 14011429. Aşezarea există cu siguranță din vremuri imemoriale, dovadă fiind numeroasele vestigii
reprezentative pentru diverse culturi arheologice și epoci istorice.
Analiza evoluției teritoriului, până în momentul primei atestări documentare a satului (1590-1591) și
după aceasta, evidențiază o transmitere genealogică a stăpânirii boiereşti, întreruptă uneori de vânzări
între rude apropiate, timp de aproape cinci secole (XV-XIX), mai întâi pe întreaga moșie, apoi numai
pe partea de sus (care a înglobat după 1600 moşia Lineşti și în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea o parte din Iurceşti), în timp ce pe partea de jos (unde va apărea în jurul anului 1800 cătunul Rediul
Mogâldeştilor, apoi numit Poiana) se va forma după 1600 proprietatea răzăşească a unor descendenţi
tot din boierii veacului al XVI-lea.
Localitatea este menţionată documentar relativ târziu, 1590-1591, fiind întâlnite dovezi ale prezentei
umane, așa cum o demonstrează cercetările arheologice de salvare sau alte descoperiri întâmplătoare,
care certifica locuirea în această zonă încă din neoliticul timpuriu, neîntrerupt până în secolul al XVIII
lea.
Primul document al Negreștilor este cel care din 1590-1591 în care se menționează pentru
prima oară satul. Localitatea este atestată în anul 1627, deși se poate presupune că satul exista deja
încă de la sfârșitul secolului al XVI lea, fapt atestat prin documentul din timpul lui Alexandru
Lăpușneanu 1644, în care se împarte între Petre Huhulea şi Neacşa partea de sus și cea de jos din sat.
Între 1699/1820 familia Hrisoverghi a stăpânit Negreștii, fiind și cei care au înălțat o casă boierească
nouă, cu etaj, din piatră, alături de care se afla biserica boierească. Biserica cu hramul Sf. Voievozi
exista și astăzi în cimitirul orașului, unde a fost mutată în anii 1957-1958.
Conform datelor documentare, Negrești Târgușor, în centrul comunei Negrești, plasa Fundeni,
înființată la 1814, se întinde pe malul stâng al râului Bârlad și are 1995 de familii. Pot fi identificate
o judecătorie, 2 companii de dorobanţi, un birou de poştă, 2 şcoli , una de băieți (1865), una de fete
(1871), o biserică de lemn făcută de locuitori în 1837.
Raportat la Negrești Targusor, satul Negrești se află în partea de S-E , fiind considerat mult mai vechi
decât Târgul (atestat pe la anul 1814). E așezat pe o costişă, la stânga râului Bârlad, despărțit de
Târgușor printr-un pârâiaş, având o întindere de 225 ha, 134 familii.
În evoluţia localităţii, o etapă distinctă se delimitează odată cu înființarea legală a târguşorului
Negrești, în anul 1845. De multă vreme, aici se închegase un iarmaroc folosit de satele din jur, astfel
încât în 1823 existau în satul Negreşti un ratoş (han) de piatră, două dugheni de băcălie şi alte 24
dugheni de lemn, cu mărfuri aduse de la Braşov, şi se țineau nu mai puțin de 26 de zile de iarmaroc
pe an. Târguşorul cunoaște o evoluție ascendentă, încât în 1845, când aici se înregistrau 72 de
negustori, dintre care doar 11 erau români, ceilalţi fiind evrei, proprietara moşiei, Efrosina Roset,
obține cu ușurință hrisovul domnesc (24 noiembrie 1845) de recunoaştere oficială a statutului de târg
al aşezării, act ce reglementa drepturile și obligaţiile proprietarei și besmenarilor (chiriașii locului de
dugheni). Acesta este târguşorul pe care îl cunoştea peste patru decenii N. Iorga, după ce proprietatea
trecuse la fiica celei de mai sus, Didiţa (Smărăndiţa) Mavrocordat, figură ilustră a Iașilor de pe la
1860, mare amfitrioană de petreceri simandicoase, dar și promotoare a muzicii și teatrului (juca roluri
în piesele lui Alecsandri, alături de acesta, de Matei Millo, C. Negruzzi și alţii).
La 10 aprilie 1894, târgul a ars aproape în întregime: 143 de case, dintre care au fost salvate
subprefectura, cazarma, spitalul şi şcoala de băieţi. După dezastru, târgul a fost refăcut pe o reţea
stradală geometrică, păstrată fără nici o modificare până astăzi. Casele de lemn de odinioară au fost
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înlocuite, pe străzile Unirii și Ion Brătianu (în 1912), în prezent N. Bălcescu, de dughenile, prăvăliile
și locuințele de tip galiţian ale evreilor, acelea care, în 1905, lui N. Iorga i se înfăţişau ca urâte și
străine. Devastările acestora din martie 1907 au constituit un impediment pentru evoluţia târgului
care, din 1864 şi până în 1950, ca reşedinţă de plasă, a avut totuşi şansele dezvoltării ca un centru
administrativ, cu poştă, spital, judecătorie, mai multe şcoli.
Începând din anul 1948, Negreștii intră în cursul istoric impus de schimbarea radicală a
regimului politic. La 6 septembrie 1950, Marea Adunare Naţională votează legea pentru noua
împărţire teritorial-administrativă a ţării în regiuni și raioane. Ca urmăre, târgul Negrești, fostă
reşedinţă de plasă, rămâne reşedinţă de raion și în acelaşi timp centrul comunei Negrești, cu satele
Valea Mare, Poiana, Cioatele, Căzăneşti, Parpaniţa și Glodeni în componenţă.
Până în 1968, târgul Negrești nu se remarcă printre atâtea alte centre raionale din cadrul
regiunii Iași, dar în retrospectiva timpului se constată o oarecare schimbare a structurii sociale, prin
apariţia unui număr mare de lucrători în sectorul servicii și o creştere a activităţii atelierelor
meşteşugăreşti și a comerţului. Populaţia nu se mai ocupă exclusiv cu agricultura şi comerţul ci îşi
diversifică ocupaţiile și preocupările. Se construieşte o policlinică pentru întreaga zonă din jurul
localităţii, o Staţiune de Mașini Agricole și alte mici obiective economice, precum un Centru de
vinificaţie (1952,1953), Cooperativa Meşteşugărească și Şantierul de construcţii (1958), care au
recrutat forţa de muncă din Negrești și din satele apropiate, astfel încât până în 1960 procentul
populaţiei ocupate în agricultură scade de la 90% la aproximativ 70%, restul fiind ocupată în noile
sectoare de activitate.
La 31 mai 1968, în urmă noii împărţiri teritorial-administrative a ţării, localitatea este
declarată oraş, al patrulea din judeţul Vaslui, iar satele fostei comune Negrești intră în componenţa
orașului. Noul statut urban a impus includerea Negreștilor în planurile centralizate de dezvoltare a
judeţului Vaslui. În anii următori, s-au construit Filatura de bumbac (cu un număr de 580 angajaţi în
1980), Fabrica de Utilaje pentru Construcţii (F.U.C.), cu producţie cerută și la export, Fabrica de
mobilă, ca anexă a I.P.L Vaslui, ce producea mobilă de calitate pentru export. Toate aceste
transformări pe plan economic şi administrativ au avut urmări și asupra structurii sociale a populaţiei,
care a accentuat și mai mult fenomenul urbanizării, astfel încât populaţia ocupată direct în agricultură
a scăzut la aproximativ 55% din total.
Din punct de vedere a numărului populației, a structurii etnice și a apartenenţei religioase
populaţia orașului Negrești a evoluat după cum urmează:
Marele dicționar geografic al României1898
- Negrești, târgușor înființat la 1814, 195 familii, 963 persoane
- Negrești sat, 134 familii, 668 persoane
- Glodeni, 70 familii cu 354 persoane
- Căzănești, 70 familii cu 350 locuitori români
- Lingurari sat nou, 65 familii, 337 persoane
- Parpanița 182 persoane
- Poiana, 33 de familii, 180 persoane
- Valea Mare, 59 de familii, 424 persoane
Recensământul din 1930
- Negrești, din totalul de 2140 locuitori, 1234 români, 2 unguri, 5 germani, 16 ruși, 2 sârbi, 512
evrei, 369 romi
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- Glodeni, 390 români
- Căzănești din totalul de 455 de locuitori, 453 români, 1 rus, 1 romi
- Lingurari (Cioatele) 349 români
- Parpanița 480 români, 1 romi
- Poiana
- Valea Mare din totalul de 584 de locuitori, 504 români, 80 romi
Recensământul din 2011
-Negrești, oraș, din totalul de 8373 locuitori, 7484 români, 314 romi, 575 nu au declarat
3.2. Delimitare teritorială
Teritoriul administrativ al oraşului Negreşti este situat în partea de Nord–Vest a judeţului
Vaslui la limita acestuia cu judeţul Iaşi în bazinul superior al râului Bârlad pe partea stângă, la o
răscruce de drumuri din nordul Podişului Central Moldovenesc la distanţă aproximativ egală între
municipiile Roman şi Iaşi - 50 km şi la 35 km de municipiul Vaslui.
Se învecinează la nord cu comuna Ipatele din judeţul Iaşi, la vest cu comuna Todireşti, la sud
cu comuna Oşeşti şi la est cu comunele Vultureşti şi Rebricea.
Oraşul Negreşti este aşezat în bazinul hidrografic al Râului Bârlad, în regiunea deluroasă a
Podişului Central Moldovenesc din Podişul Bârladului. Coordonatele geografice ale localității sunt
46 grade 51’latitudine nordică şi 27 grade 27’ longitudine estică.
Arterele principale care străbat teritoriul oraşului sunt:
DN 15D Vaslui – Negreşti – Roman;
DN 248 B dinspre Iaşi – Negreşti;
DN 248 F dinspre Iaşi – Negreşti;
DJ 207 E Negreşti – Vaslui.
Prin sudul oraşului trece calea ferată Roman – Buhăieşti care se uneşte cu linia ferată Iaşi – Bucureşti.
Oraşul Negreşti grupează în jurul său şase sate aparţinătoare:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Parpaniţa
Căzăneşti
Cioatele
Valea Mare
Poiana
Glodeni

Satele aparţinătoare îşi păstrează caracterul preponderent rural şi li se aplică reglementările
legale în vigoare specifice mediului rural. Localităţile aparţinătoare sunt părţi integrante ale oraşului.
3.3. Cadrul natural
Formele de relief
Orașul Negrești este situat în, partea de nord, nord-vest a județului Vaslui, în Podișul Central
Moldovenesc, al cărui relief dominant este cel de platouri structurale (Buneşti-Avereşti, Tansa,
Ipatele, Boroseşti, Slobozia, Budu Cantemir, Dobrovăţ, Schitu Duca), mărginite de cueste – în
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principal în depresiunea Negrești. Din punct de vedere al încadrării geografice, teritoriul administrativ
al orașului Negrești se situează între următoarele coordonate geografice: 46°47’43.54’’ 46°52’35.42’’ latitudine Nordică și 27°24’33.76 - 27°37’04.66’’ longitudine estică.
Relieful este accidentat și predominant deluros, constituit din formațiuni sedimentare
monoclinale corespondente părții sudice a Platformei Moldovenești și depresiunilor structurale ale
Bârladului. Morfologia este influențată în mod direct de cuvertura sedimentară alcătuită din
formațiuni sarmațiene și pliocene de la nord la sud. Altitudinea este cuprinsă în general între 100 m
și 280 m (149 m în centrul localității).
Podișul Central Moldovenesc este o unitate morfologică bine conturată, formată din dealuri
cu înălțimi de până la 450 m ce formează uneori suprafețe structural corespunzătoare stratului grezo
– calcaros al Bessarabianului superior. Au fost identificate trei forme de relief în cadrul în cadrul
orașului: dealuri colinare, terase suspendate, zone depresionare cu terase joase.
Dealurile colinare sunt traversate de râul Bârlad și prezintă, la nord de acesta, culmi deluroase
domoale orientate de la nord la sud cu altitudinea maximă de 290,8 m în dealul Dumbrăvii. Dealurile
de la sud de râul Bârlad au o morfologie deosebită reprezentate prin culmi înguste și înalte. Limita de
sud a teritoriului este trasată pe culmea Dealului Zarea Osesti cu altitudinea maximă de 365,34 m în
Vârful Pădurea Negrești.
Versanții prezintă pante abrupte și sunt afectați de fenomene de eroziune și de instabilitate cu
un microrelief specific.
Pe partea stângă a râului Bârlad sunt conturate 2 petice de terasă inferioară pe care s-a
dezvoltat vatra Orașului Negrești, ce prezintă o pantă mică spre sud.
Zonele depresionare largi (cu lățimi de 0,7 – 1,0 km), cu depuneri de aluviuni și formarea unui
relief de terasă au fost create de Râul Bârlad cu afluenții Velna și Stavnic.
Pe raza orașului Negrești predomină solurile cernoziomice de stepă și silvostepă.
Învelişul vegetal specific şi variat este determinat de prezenţa condiţiilor fizico-geografice
autohtone, fiind alcătuit atât din specii central-europene (gorun, fag), cât şi est-europene (colilia,
pǎiuşul de stepǎ, etc). Speciile de plante medicinale și melifere reprezintă 30% din totalul speciilor.
Pădurile sunt cantonate la limita sudică a teritoriului administrativ, în zona înaltă.
Clima
Clima în judeţul Vaslui este temperat continentală, marcată de o amplitudine termică foarte
mare a valorilor extreme.
Precipitaţiile au o răspândire teritorială inegală, însemnând cantităţi mai mari în sectoarele
deluroase şi de podiş din Nord şi Vest (circa 600 mm anual) şi mai mici în zonele depresionare şi
de luncă (400-500 mm anual), secetele reprezentând un fenomen frecvent pentru judeţul Vaslui,
perioadă în care se înregistrează sub 200 mm anual aşa cum au fost în anii 1896,1921,1937,19451946,1948. Vânturile predominante bat cu o frecvenţă mai mare dinspre Nord (19%), Nord-Vest
(17%), Sud şi Sud-Est (13,5%) cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 si 6,5 metri pe secundă.
Tabelul nr.1 Clima, temperatura şi precipitaţiile în judeţul Vaslui

Clima

Temperatura

Media anuală

9.50 C

Minima istorică

-31,80C (Vaslui, ianuarie 1963)
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Maxima istorică 46.60C (Murgeni, august 1952)
Precipitaţii

Media anuală

428.2l/m2/lună

Teritoriul judeţului Vaslui fiind situat în estul ţării, cu o largă deschidere spre Europa
Răsăriteană, formele de relief specifice sunt acoperite iarna de masele de aer rece ale anticiclonului
siberian, iar vara de aerul uscat continental sau tropical, clima având astfel un caracter temperat
continental cu accentuări mai mari în sudul Podişului Moldovei, limita de sud a judeţului.
În zona orașului Negreşti clima este de tip temperat - continentală cu variaţii mari de
temperatură, veri calde şi ierni aspre cu influențe subbaltice, cu amplitudine termică foarte mare a
valorilor extreme1 (etaj topoclimatic colinar). Temperatura medie multianuală este de 8,70C (pentru
o perioadă de observare de 32 ani) cu observația că temperatura medie din ultimii 6 ani (2008-2013)
este de 10,20C.
Staţia
Meteo

Temperatura aerului (0C)

Precipitaţii
atmosferice

Medie
multianuală

Medie
anuală

Minima
anuală

Maxima
anuală

Vaslui

9,60

10,50

-18,00

34,20

652,70

Bârlad

9,80

10,80

-15,50

33,60

635,40

Negrești

9,20

10,50

-21,20

34,50

520,20

(l/mp/an)

Tabelul nr. 2 Date climatice la nivelul anului 2013 pentru judeţul Vaslui încluzând stația Negrești
(sursa ANM)
Cantitățile mari de precipitații cad în perioada caldă a anului, cu maxime înregistrate în lunile
mai și iunie, iar cele mai scăzute în lunile octombrie și decembrie.
Regimul eolian pune în evidență dominarea curenților din N-NV și SE. Aceasta are o influență
directă asupra regimului precipitațiilor care sunt sărace în perioada lunilor noiembrie – martie, când
vânturile de E și NE au o frecvență mai mare și mai bogată în celelalte luni ale anului când frecvența
vânturilor dinspre N și chiar SV crește. Viteza medie anuală a vântului la stația Negrești este de 1,7
m/s (pentru perioada 2004-2013).
După Dobrogea, zona Moldovei este una dintre regiunile cu cel mai mare potenţial eolian.
Vitezele medii anuale sunt de 3-4 m/s în nordul Podișului Moldovei, 4-6 m/s în Podișul Bârladului,
Dealurile Fãlciului, precum și în nordul Dobrogei și pe litoralul Mării Negre. Judeţul Vaslui este al
doilea pe ţară, dupã Tulcea, din punctul de vedere al potențialul energetic, al intensității vântului și
după numărul de ore pe an în care actiunea vântului este intensă (sursa Administrația Naţională de
Valorile extreme ale temperaturilor din județ s-au înregistrat la stația meteorologică Negrești:
maxima de 34,50C și mînima de -21,20C (sursa: Raportul anual privind starea factorilor de mediu jud.
Vaslui 2013)

1
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Meteorologie). Judeţul Vaslui se află localizat într- o suprafaţă cu un potenţial solar ridicat, primind
un flux solar anul cuprins între 1.250 kWh/m2/an și 1.350 kWh/m2 /an, zona fiind deosebit de
favorabilă utilizării acestei surse regenerabile (sursa: Administrația Naţională de Meteorologie).
Fauna şi flora
Pe versantul estic al dealului Glodeni, în apropierea localităţii Glodeni - Negreşti la circa 2,5
km sud de oraşul Negreşti se află o enclavă cu floră şi vegetaţie aproape primară "Fânaţul de la
Glodeni", în suprafaţă de 6 ha. Administratorul legal al acestei rezervaţii este Primăria oraşului
Negreşti. Coordonatele geografice ale rezervaţiei sunt: 4600 50’ 42" latitudine nordică şi 2700 32’ 7"
longitudine estică – 2.780 conform Legii nr. 5/2000.
Relieful este accidentat, cu monticoli şi microdepresiuni. Solul este de tipul cernoziomului
cambic cu grade diferite de levigare iar lenticular se întâlneşte solul podzolic.
Altitudinea fâneţei este de 260 metri, cu expoziţie estică şi o înclinare a versantului de 1015%.
Marea diversitate pedo-climatică a favorizat instalarea şi păstrarea unui fitogenofond bogat
şi variat, specii rare pentru flora ţării noastre şi chiar necunoscute în alte părţi ale lumii: sânziana
(Asperula moldavica), barba boierului (Ajuga laxmanni) , scai (Carduus hanulosus), tartanul sau
curechi de stepă (Crambe tatarica), iarba mare (Inula oculus – christi), stânjenel (Iris graminea),
nagara (Stipetum cappilatae), pir de stepa (Agropyretum pectiniforme). Acest fânaţ, rest al vegetaţiei
primare, prezintă mare însemnătate ştiinţifică, atât sub raport biologic, cât şi cel fitogeografic şi
fitoistoric. Conservarea acestui fânaţ implică restricţii ca evitare a păşunatului şi aplicarea cositului
după fructificarea plantelor.
Specii de faună: şopârla de câmp (Lacerta agilis), guşterul (Lacerta viridis), potârnichea (Perdix
perdix), cârtiţa (Talpa europaea), popândău (Spermophilus citellus).
Pădurile reprezintă în primul rând o valoare ecologică, iar in al doilea rând constituie o valoare
economică, prin masa lemnoasă ce poate fi exploatată. Pădurea are un rol însemnat în reglarea şi menţinerea
echilibrului ecologic pe mari suprafețe şi ocupă 806 de hectare din teritoriul oraşului. Etajul pădurilor de
foioase ocupă înălţimile de peste 300 m din vestul şi nord-vestul judeţului şi cumpăna de ape dintre Bârlad şi
Prut. Este reprezentat prin păduri de gorun în amestec cu stejar, tei, carpen, arţar, paltin, frasin, ulm. În
subarboretul acestor păduri se întâlnesc adesea alunul, sângerul, salba moale.

Solurile şi resursele naturale
Din punct de vedere geologic zona orașului Negrești este caracterizată de depozite aluvionare,
aparținând holocenului superior. Repartiţia în teritoriu a principalelor tipuri şi subtipuri de soluri este
condiţionată de factorii climatici, de relief şi antropici,volumul e dafic util,panta terenului,etc.
În zona oraşului Negreşti predomină solurile brune argilo-iluviale şi solurile brune podzolite,
aceste soluri fiind sărace în humus şi acide. Toate aceste tipuri de sol sunt sărace în azot, fosfor,
potasiu şi microelemente.
Resurse naturale neregenerabile :
Resursele subsolului sunt puţin variate şi reprezentate aproape în totalitate de materiale de
construcţii exploatate mai mult cu caracter local : gresii, calcare , nisip din albia râurilor, argile şi
loess.
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Resurse regenerabile:
Resursele regenerabile sunt diversificate, dar la rândul lor limitate. Dintre acestea cele mai
importante sunt resursele de apă, solul, fauna, flora, pădurile.
Resursa de apă este una din bogăţiile vitale pentru dezvoltarea economică şi socială. Reţeaua
hidrografică este reprezentată de râul Bârlad cu o lungime de lungime de peste 200 km (dintre care
149 km pe teritoriul județului Vaslui) și un bazin hidrografic de peste 7.000 kmp, drenând majoritatea
cursurilor de apă care au izvoare în Podișul Central-Moldovenesc. Râul are o pantă foarte redusă,
implicit și o tendință de meandrare, iar debitul multianual al acestuia la ieșirea din județ este unul
modest (circa 6 mc/s), ca și al principalilor săi afluenți, respectiv râurile Vaslui – 0,7 mc/s, Tutova –
0,5 mc/s, Sacovăț – 0,5 mc/s, Crasna – 0,4 mc/s și Racova – 0,4 mc/s. Alți afluenți mai mici sunt
Simila, Stemnic, Jarovăț, Stavnic, Garboreta, Buda, Rebricea, Durduc, Vasluieț. Pe teritoriul UAT
Negrești, râul Bârlad, are 7 kilometri ca lungime din cursul său mijlociu şi pârâul Stavnic cu 6
kilometri lungime din cursul său inferior. Câteva pâraie mai mici afluente ale râului Bârlad sau
pârâului Stavnic, au curgere temporară.
3.4. Suprafaţa administrativă
Orașul Negreşti ocupă o suprafaţă de 6144,89 hectare, din care 1077.43 ha în
intravilan((17,53% din suprafaţa totală a orașului Negrești.
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Suprafaţa întregului teritoriu ce aparţine oraşului şi satelor aparţinătoare este reprezentată astfel:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

teren arabil
păşuni şi fâneţe
vii şi livezi
păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră
ape şi bălţi
teren intravilan
drumuri (50 km)
teren degradat şi neproductiv

2813,46 ha
1079 ha
54 ha
806 ha
235 ha
077,43 ha
5 ha
75 ha

Repere urbanistice
Distanţa dintre localităţile oraşului măsurată în kilometri este redată în tabelul de mai jos, cu
menţiunea că, acestea au fost calculate de-a lungul căilor de transport (drumuri naţionale, drumuri
judeţene):
Localitatea Negreşti Parpaniţa Căzăneşti Cioatele Valea Poiana Glodeni
Mare
Negreşti

0

3

5

3,2

3,2

4,6

6,8

Parpaniţa

3

0

4,8

6,2

6,2

7,6

3,8

Căzăneşti

5

4,8

0

8,2

8,2

9,6

3

Cioatele

3,2

6,2

9,6

0

4

5,4

10

Valea
Mare

3,2

6,2

8,2

4

0

1,8

10

Poiana

4,6

7,6

9,6

5,4

1,8

0

11,4

Glodeni

6,8

3,8

3

10

10

11,4

0
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Distanţele dintre localităţi au fost măsurate de la kilometrul 0 la kilometrul 0, al fiecărei
localităţi, conform Planului Urbanistic General al oraşului Negreşti, elaborat în anul 2020.
3.5. Fondul locativ
Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate,
inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale
pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte
construcţii utile pentru locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:
•

•

•
•

fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină
administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în
proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea
gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor
municipale;
fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale,
apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de
construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în
baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii;
fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, în
proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private;
proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor
mixte cu participare străină.
Tabel nr.3 - Evoluția fondului locativ din orașul Negreşti in perioada 2010-2019

An

Total locuințe
(numar)

Total suprafață
locuibilă

Proprietate
publică

Proprietate Proprietate
privată
privată

(mp)

(numar)

(numar)

(mixtă)

2002

3238

116776

118

3120

-

2011

3436

125131

177

3259

-

2013

3457

125904

130

3327

-

2014

3469

126341

124

3298

-

2019

3660

148377

108

3552

Sursa: Statistica si Birou Fond Locativ, Primăria Negreşti
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3.6. Demografie
Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Negreşti reprezintă elemente de
interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și
lung. Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante.
Tabel nr.4 - Populația stabilă din mediul urban al judetului Vaslui
Populație stabilă
(numar persoane)
Localitatea
RPL 2011

Reactualizare RPL 2014
prin serviciul de evidenta
populatiei

Reactualizare RPL
2020 prin statistică

JUDET Vaslui

395499

472987

372040

ORAS Negreşti

8380

10515

10148

Raportat la nr. total al populatiei, orasul Negreşti se afla pe locul 4 la nr. de
locuitori
Sursa: Recensământul populației 2011 si TEMPO ONLINE

POPULAŢIA ORAŞULUI NEGREŞTI
Dinamica populaţiei totale pentru anii:
Nr. LOCALITATEA 1889 1912 1930
crt.
Oraşul
NEGREȘTI
3121 4102 4294
(total)

1956

ANII
1966

1977 1992 2002 2011

5859

7488

7046 9744 9854 8373

1

Negreşti

1631 2181 2140

3190

4409

4200

6959

2
3
4
5
6
7

Căzăneşti
Cioatele
Glodeni
Parpaniţa
Poiana
Valea Mare

350
354
182
180
424

558
470
557
273
811

608
485
629
310
1047

583
180
414
591
262
816

458
337
300
605
276
919

398
428
413
221
461

455
390
481
244
584

STRUCTURA ETNICĂ
Tabel nr.6 - Structura etnică

Români

1930
3305

2002
9788

2011
7487
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Evrei
Romi(Ţigani)
Ruşi
Maghiari
Germani

76,9%
512
11,9%
450
10,7%
18
0,4%
2
5
0,1%

99,3%
-

89,3%
-

52
0,5%
-

314
3,7%
-

9
3

-

Pe categorii de vârstă numărul cel mai mare de persoane era de 759 cu vârsta între 40 și 44
ani, 743 persoane cu vârsta între 10 și 14 ani. De menționat faptul că un număr de 825 persoane aveau
vârsta peste 70 ani.
Religia pe care o practică negreștenii este : ortodoxă 7582 persoane, romano-catolici 10
persoane, penticostală 73 persoane, baptistă 31 persoane, adventiști de ziua a 7-a 22 persoane,
musulmană 3 persoane, martorii lui Iehova 18 persoane, creștină după Evanghelie 61 persoane.
În ceea ce privește studiile, analiza a evidențiat următoarele : având studii superioare un număr
de 679 persoane din care universitare cu licență 616, cu studii postliceale 226 persoane. Învațământ
secundar, 4664 persoane din care 1831 învățământ liceal, 855 învățământ profeșional și de ucenici și
1978 de persoane învățământ inferior –gimnazial.
Cu studii primare sunt 1354 de persoane. Fără școală sunt 267 de persoane din care 145
analfabete.
Densitatea populației în orașul Negreşti este de 172 locuitori/kmp, situându-se peste media pe județ
(74 locuitori/kmp).
După etnie, locuitorii din Negreşti sunt în proporție de peste 89,34% români si doar 3,75% reprezintă
populația de etnie romă şi 6,86% alte etnii. (de menționat care sunt acestea). La recensământul din
octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a
persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum
şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative,
informaţia nu este disponibilă pentru aceste caracteristici.Trebuie menţionat faptul că cifra reală a
populaţiei de etnie rromă este greu de cuantificat în condiţiile în care există o reticenţă a acestor persoane
de a-şi declara aparteneţa etnică, preferând de cele mai multe ori să se declare ”români săraci”.

Impărțirea populației pe grupe de vârstă
Tabel nr.7 - Populația din orașul Negreşti pe grupe de vârstă
Grupa de vârstă

Nr. persoane

Procent %

sub 5 ani

573

6,84%

5 – 9 ani

622

7,42
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10-14 ani

743

8,87

15-19 ani

629

7,51

20-24 ani

509

6,07

25-34 ani

924

11,03

35-49 ani

1836

21,91

50-59 ani

1027

12,26

60-64 ani

380

4,53

65-74 ani

613

7,32

75-84 ani

429

5,12

peste 85 ani

95

1,12

TOTAL POPULATIE

8380

100

Tabel nr.8 - Starea civilă a populației din orașul Negreşti

Orașul
Negreşti

POPULAŢ
IA
STABILĂ

STAREA CIVILĂ LEGALĂ
Necăsătorit(ă)

Căsătorit(ă)

Văduv(ă)

Divorţat(ă)

TOTAL

STAREA CIVILĂ
DE FAPT
Persoane care trăiesc în
uniune consensuală

Ambele
sexe

8380

3552

3866

696

265

-

Masculin

4138

1936

1941

127

134

-

Feminin

4242

1616

1925

569

161

-
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Tabel nr. 9 - Nivelul de educație a populației din orașul Negreşti
NIVELUL INSTITUTIEI
ITE

Orașul
Negreşti

POPULATIA
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE
TOTAL

Superior

Fara scoala
absolvita

Secundar

din care:
Total

DE INVATAMANT ABSOLV

Universitar
de
licență

Postliceal
si de
maistri

Superior

Liceal

Profesi
onal
si de
ucenici

Total

Inferior
(gimna
zial)

Primar

din
care:
Tot
al

Persoan
e
analfab
et

Total,
din care:

7185

674

616

226

4664

1831

855

1978

1354

264

264

Masculi
n

3547

296

267

96

2420

929

592

899

622

113

113

Feminin

3638

378

349

130

2244

902

263

1079

732

154

154

Sursa: Recensământul populației 2011
Tabel nr. 10 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane)

Născuți vii
An
Jud. Vaslui

Decedați

Oraș Negreşti

Jud.
Vaslui

Sporul natural

Oraș
Negreşti

Jud.
Vaslui

Oraș
Negreşti

2016

4894

111

5594

100

-700

+11

2017

5228

102

5696

89

-468

+13

2018

4379

96

5832

107

-1453

-11

2019

4160

96

5652

117

-1492

-21

Zona Negreṣti ṣi comunele arondate înregistreazã o populaţie de 33.153 locuitori din
care:10.148 locuitori în mediul urban ṣi 22.969 locuitori în mediul rural – reprezentând aproximativ
7% din populaţia judeţului Vaslui;
Ponderea cea mai mare a populaţiei din teritoriul deservit de fostul Spital Orăşenesc Negreşti,
o deţin grupele de vârstă 0-14 ani - aproximativ 20% din totalul populaţiei şi 15-64 ani – aproximativ
66% din totalul populaţiei, grupe de vârstã active care reclamă o mai mare nevoie de asistenţă
medicală de specialitate.
Natalitatea la nivelul zonei Negreṣti este cu aproximativ 30% mai mare decât natalitatea
înregistratã la nivelul judeţului Vaslui.
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3.7. Infrastructura și echiparea edilitară
Căile de acces
•

•

•

•

DN 15D:
o cu traseul: Piatra Neamţ (DN 15C) - Roman - Negrești – Vaslui (DN 2F)
o traversează localitatățile Negrești și Parpanița
o asigură, în principal, legătura cu municipiile Vaslui (capitala Județului Vaslui) și
Roman și Piatra Neamț (din județul Neamț)
o în perspectivă, va reprezenta o legătură a orașului cu Drumul Siretului (drum expres)
axa majoră de circulație rutieră a Moldovei pe direcția N-S în perspectiva variantei
fînale a Masterplanului General de Transport
DJ 248B:
o cu traseul:
▪ în județul Vaslui: Limită județ Iași – Negrești (DN 15D) (km 65+000 – 68+740)
▪ în județul Iași: Vânători (DN 24C) – Horlești – Lețcani – Voinești – Hadâmbu –
Frenciugi – limita jud. Vaslui– km.0+000 – 69+908)
o traversează localitatea Negrești
o asigură, în principal, legătura cu municipiul Iași (capitala Județului Iași și a regiunii
de dezvoltare Nord-Est) prin DJ 248A sau DJ 248
DJ 248F Negrești (DN 15D)
o cu traseul:
▪ în județul Vaslui: DN15D (Negrești) - Limită județ Iași (km. 0+000 – 3+726)
▪ în județul Iași se continuă cu DJ 248E – limita jud. Vaslui– Alexești – Cuza Vodă (DJ
246)
o traversează localitatea Negrești
o asigură, în principal, legătura cu DJ 246 din Județul Iași
DJ 207E:
o cu traseul: Rediu (DN 2F) – Brodoc – Bălteni – Răduiești – Delești – Oșești – Valea
Mare – Negrești (D 15D) (km 0+000 – 35+005)
o traversează localitatățile Negrești și Valea Mare
o asigură, în principal, legătura cu DN 2F și, prin acesta, cu municipiul Vaslui și
municipiul Bacău;
o importanța DJ 207E pentru orașul Negrești va crește în perspectivă, cănd DN 2F
(clasat drum TransRegio) va reprezenta legătura principală a Județului Vaslui cu
Drumul Siretului (drum expres) axa majoră de circulație rutieră a Moldovei pe direcția
N-S în perspectiva variantei finale a Masterplanului General de Transport
Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Negreşti, este

în prezent în lungime de aproximativ 67,60 km, din care 37,675 km asfaltate și 29.93 km
împietruite.
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Tabel nr.11 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Negreşti

Categorie drum

Număr

Total km
drumuri

Drum comunal

6

17,30

-

34

13,50

-

54

36,80

27

94

67,60

27

Drum sătești
(ulițe)
Străzi
TOTAL

Total km
trotuare

Număr
locuri de
parcare

448

Sursa – Compartimentl Urbanism, Primăria Negreşti
Starea tehnică a drumurilor în localitatea Negreşti este bună, 56% din drumuri fiind
asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumurile principale este modernizată.
În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor,
acesta este ineficient, deoarece este realizat din șanțuri de pământ, in mare parte colmatate. În
aceste condiții, nu se realizeaza un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin urmare
starea drumurilor este direct afectată.
Transportul
Transport feroviar în orașul Negreşti este asigurat de către operatorul privat
REGIOTRANS.
Transportul în regim de taxi este asigurat de către SC SAM CONTAXA SRL, SC
MADCRIS SRL.
Transportul public de persoane interjudeţean Negreşti – celelalte localități vecine
(Vaslui, Iaşi etc.) este asigurat de mai multi operatori SC MORANDI LOGISTIC SRL;
VERTRANTIS SRL;IRINA TRANS SRL; FYA TRANS SRL; PRISTYL SRL cu mașinile
din dotare - autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul orașului sunt amenajate 2 stații de
autobuz.
Traficul staţionare
In prezent în oraș sunt amenajate 448 locuri de parcare în regim public.
Alimentare cu apă si apă uzată
Rețeaua de alimentare cu apă
Sursa de apă
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Alimentarea cu apă în orașul Negreşti este realizată prin aducţiune de la baraj
Căzăneşti.
Sistem de colectare si depozitare
Apa se colectează printr.o staţie de pompare. Potabilizarea apei se face în staţia de
tratare a apei, printr-o preclorinare cu hipoclorit și trecerea acesteia prin stația de filtrare și
clorinare înainte de depozitare.
Stația de tratare a apei, una dintre cele mai mari din țară, a fost dată în funcțiune în
anul 1986 cu scopul de a asigura locuitorilor din Negreşti apă potabilă. Cu toate acestea,
sistemul de alimentare cu apă nu funcționează corespunzător, apa extrasă nu poate fi adusă la
parametrii igienico-sanitari impuși de lege.
Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 25 km și a fost pusă în funcțiune
în 1986.
Din totalul de 3876 de locuințe din care 1365 apartamente, până în acest moment la
sistemul de alimentare cu apă sunt racordate 2798, adică un procent de 72%.
Tabel nr.12 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 2018 -2019:
TIPURI DE UTILIZATORI

Nr. racordate la retea
alimentare cu apă

CASE PARTICULARE
POPULAŢIE

UNITĂŢI

(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)

1544

Contracte individuale la blocuri

1550

Contractecte cu asociatiile de proprietari si locatari

-

AGENŢI ECONOMICI

138

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, piaţă,
unitatea de pompieri)

21

TOTAL

159

Consumul de apă potabilă
Tabel nr. 13 - Consumul de apă potabilă în orașul Negreşti în perioada 2010-2019:
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CONSUM
ANUL

metri cubi / zi
locuitor

2010

0,078

2011

0,070

2012

0,066

2013

0,065

2014

0,065

2018

0,062

2019

0,048

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea
minimă de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul
acoperirii necesarului fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).
Surse de poluare a apei în oraș
Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură,
existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii
solului. Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși
nitriții.
Preţurile şi tarifele practicate
Potrivit prevederilor Hotărarii Consiliului Județean nr.10/2019 începând cu data de
01.07.2019 se aplică următoarele prețuri pentru apa potabilă livrată în orașul Negreşti:
-

Preț pentru populație – 5,22 lei/mc

-

Preț pentru restul de utilizatori – 5,22 lei/mc
La acesta se adaugă TVA în cotă de 5%.

Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu
este acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții
autorității locale în proiecte de investiții de tipul
-

Extindere front de captare și rețea aducțiune – 135 l/s – 1550 ml
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-

Reabilitare stații tratare existente – 135 mc/zi

-

Extindere rețea distribuție având în vedere tendința de dezvoltare a localității
– 12156 ml

-

Extindere gospodărie Apă – capacitate stocare 4000 mc

-

Capacitate pompare 4000 mc/zi
Rețeaua de ape uzate

În prezent, rețeaua de canalizare este in curs de execuție, pe toată raza localității. Se
vor realiza 17 km de rețea și 13116 de racorduri.
SC AQUAVAS SA are ca obiectiv imediat următor execuția, în baza unui alt proiect,
a încă 6571 de branșamente și racorduri, în vederea atingerii gradului de conformitate.
Tariful la canalizare-epurare este de 3.42 lei/m.c. la care se adaugă TVA de 19%.
Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Negreşti este formată din șanțuri și
rigolele de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parțial colmatate și există riscul ca
localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai abundent.
Energia termică
Sistem de termoficare propriu:
-

Alimentare cu gaze – 1485 locuințe

-

Incălzire pe lemne - 2260 locuințe

Rețeaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii
de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii,
stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate
pentru iluminatul public.
Reţeaua de iluminat public din orașul Negreşti este concesionată către S.C UTILITATI
S.R.L. și are o lungime de 56,8 km.
Tabel nr.14 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public
Denumire

An 2010

An 2011

An 2012

An 2013

An 2014

An 2020

Stâlpi de iluminat aparţinând
companiei E-ON

758

758

758

758

758

1381

Corpuri de iluminat

758

758

758

758

758

920
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Sursa: SC Utilitati Srl

Din cele 920 corpuri de iluminat, pe sodiu 72 bucăți, , economice – 848 bucăți.
In ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru instituții
importante și în același timp mari consumatoare de energie, se observă o tendință de scădere
a consumului. Cu toate acestea sunt necesare măsuri de optimizare a consumurilor energetice
printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din
aceste unități.
Tabel nr.15 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraș Negreşti
Consumuri anuale (kwh)
Tipuri de utilizatori
2013

2014

2015 estimat

Primărie

409.752

405.540

368.712

Liceu „N.Iorga”

79.500

76.450

74.180

Școala nr.1 Parpaniţa;
„M.David”;Grădiniţe

130.800

127.600

125.920

S.C PALVIN SA

167.500

166.100

165.000

S.C. MECANO-FUC SA

199.400

195.750

193.400

S.C.MOBIL ARTE SRL

184.560

183.960

183.200

1.171.512

1.555.400

1.110.412

TOTAL

Sursa: Primăria Negreşti

Poșta si telecomunicații
Pe teritoriul orașului Negreşti funcționează 1 oficiu poștal. Orașul este conectat la serviciile
de telefonie fixă TELEKOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire corespunzătoare
pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, servicii de
televiziune prin satelit TELEPLUS; TELEKOM, DIGI și ORANGE.
Rețeaua de internet este asigurată de TELEPLUS ; TELEKOM, S.C. DIGITAL CABLE
SISTEMS SRL.
3.8. Infrastructura de sănătate şi asistenţă socială
3.8.1. Infrastructura de sănătate
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Serviciile de sănatate Tabel nr.16 - Furnizori de servicii de sănătate
Furnizori de servicii de sănătate

NR.
CRT.

Unitate de stat / Privată

1.

Ambulanţa Vaslui

stat

2.

Centru de permanență

stat

3.

Spitalis

privat

4.

Laborator analize Medical Company

privat

5.

Laborator analize .....

privat

6.

Cabinet stomatologic

privat

7.

Cabinet stomatologic

privat

8.

Cabinet stomatologic

privat

9.

Cabinet stomatologic

privat

10.

Cabinet medic familie

privat

11.

Cabinet medic familie

privat

12.

Cabinet medic familie

privat

13.

Cabinet medic psihiatrie

privat

14.

Cabinet medic medicină internă

privat

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Negreşti funcţionează 3 cabinete
medicale familiale, 1 cabinet de psihiatrie,1 cabinat medicină internă şi 3 cabinete
stomatologice, punct Ambulanţa Vaslui, Spitalis, 1 laborator de analize medicale, 3 farmacii,
1 centru de permanență.

Spitale

Indicatori

Cabinete
Medicale
Stomatologice
Individuale

Cabinete Medici
de Familie

Farmacii

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare

Numărul
unităților

-

1

-

3

-

3

-

3

Numărul de
paturi

-

13

-

-

-

-

-
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Numărul de
medici
specialiști

-

3

-

4

-

3

-

3

Numărul de
asistente

-

3

-

-

-

3

-

-

Indicatori servicii de sănătate

Sursa - DSP
Nr.
Crt.

Indicatori

2020

2013

2012

2011

2010

1

Număr medici de familie

3

3

4

4

4

2

Număr medici specialisti

6

-

-

-
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3.8.2. Serviciile de asistenţă socială
3.8.2.1. CONSIDERAȚII GENERALE
1) ROLUL SERVICIILOR SOCIALE:
Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea persoanelor
care, din motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure
nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacitați şi competenţe pentru a se integra social. Accesul
la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere a
excluderii sociale.
Excluziunea socială este procesul cu efecte sociale negative, datorită paralizării capacitaţilor
de redresare. Sărăcia extremă generează, prin permanentizare şi reproducere la nivelul tinerei
generaţii, excluziune socială greu reversibilă. Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt:
copiii şi tinerii ajunşi în stradă, tinerii care părăsesc centrele de plasament, familiile dezorganizate,
persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi fără susţinători legali şi cu un grad mare de dependenţă
socio-economico-medicală, victimele violenţei în familie, persoanele fără adăpost, persoanele cu
diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc,
etc., victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate, persoanele sancţionate cu
măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de
probaţiune, persoanele cu afecțiuni psihice, persoanele din comunităţile izolate, şomeri de lungă
durată, precum şi o parte semnificativă a populaţiei de rromi, care acumulează mai multe dizabilităţi
sociale: educaţie scăzută, lipsa de calificare, o istorie de neparticipare la economia formală, număr
mare de copii, lipsa de locuinţă, lipsa de pământ în proprietate pentru cei care locuiesc la ţară.
O pondere importantă a populaţiei se confruntă cu una sau mai multe forme de excluziune:
educaţională, sănătate, ocupaţională, socială, economică, locuire. Sunt afectate în special persoanele
cu venituri reduse sau fără venituri, persoanele aparţinând minorităţii rome, familiile monoparentale,
persoanele cu handicap, gospodăriile din mediul rural bazate pe agricultura de subzistenţă sau
semisubzistenţă. Totodată, peste jumătate dintre copii şi tineri cuprinşi în grupa de varstă 0 – 18 ani
se confruntă cu fenomenul de sărăcie sau de excluziune socială – cea mai mare parte provenind din
familii monoparentale, familii în care părinţii au un nivel redus de educaţie, familii cu părinţi şomeri.
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Preocuparea continua a Direcției de Asistență Socială Negrești este acea de a identifica
resursele necesare pentru diversificarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială prin asigurarea
aplicării politicilor sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi în vederea asigurării de
servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţia economică,
starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor.
Prin dezvoltarea serviciilor sociale se va asigura creşterea calităţii vieţii copiilor şi
persoanelor aflate în situaţii de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime
naţionale prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem
competent, coerent şi unitar.
În toate acțiunile și activitățile derulate de DAS Negresti, reprezentanții instituției evidențiază
rolul primordial al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului, în asistenţa persoanei cu
handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflată în situaţie de risc de excludere
socială şi faptul că eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în
asumarea responsabilităţilor. Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea familiei în spiritul
noului pachet legislativ în domeniul asistenţei sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematică
a problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile acestora.
Direcția de Asistență Socială Negrești îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile
sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în
funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele
disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Strategia prezentă stabileşte cadrul general al direcţiilor de acţiune pentru crearea unui sistem
real şi eficient de servicii sociale, în interiorul căreia planurile de acţiune locale şi strategiile proprii
ale furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat şi integrat.
2) FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE
Sistemul Național de servicii sociale este reglementat prin Legea Asistenței Sociale
nr.292/2011. Acest cadru legal definește serviciile sociale ca fiind activitatea sau ansamblul de
activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum si a celor speciale, individuale,
familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului
de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse,
în funcție de specificul activității\activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii
de beneficiar. Ele au caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație
cu situația socio- economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al
acesteia.
Pentru realizarea unor acțiuni sociale, coerente, unitare și eficiente în beneficiul persoanei,
serviciile sociale se pot organiza și acorda în sistemul integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate,
de educație, precum și cu alte servicii sociale de interes social, după caz.
Serviciile sociale se plasează într-o perspectivă dinamică, deoarece au vocația de lărgire
permanentă a câmpului lor de intervenție. Datorită complexității lor, serviciile sociale aparțin
domeniului larg al protecției sociale.
Principala cauză a problemelor de ordin social cu care se confruntă orasul Negresti este
generată de slaba dezvoltare economică cu impact major asupra ocupării forţei de muncă. Din această
cauză, o mare parte dintre persoanele expuse riscului ajung să devină asistaţi social, iar multe dintre
problemele sociale de la nivelul orasului sunt generate de gradul mare de sărăcie. Pentru instituţiile
şi organizaţiile nonguvernamentale de profil resursele financiare condiţionează funcţionarea la
parametrii optimi şi capacitatea de a răspunde integrat necesarului de servicii sociale ale comunitatii.
Problemele sociale ale Negrestiului sunt diverse şi în număr din ce în ce mai mare. Majoritatea au
cauze economice, gradul foarte ridicat de sărăcie fiind la baza multor fenomene sociale anomice (de
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tipul: violenţa în familie, abandonul copiilor, delincvenţă, neglijare sau exploatare economică a
copiilor, abandon şcolar, alcoolism etc). Orientativ, un procent de 20% dintre locuitorii orasului si
satele adiacente sunt beneficiari de prestaţii sociale (ajutoare, alocaţii etc.)
În Negrești 23%, dintre locuitori trăiesc în zone marginalizate. Ponderea populației care
trăiește în zone dezavantajate din perspectiva capitalului uman este foarte ridicată în Negrești (47%)
caracteristicile acestor zone fiind numărul mare de copii în întreținere, a persoanelor cu dizabilități și
boli cronice, respectiv a adulților care au absolvit maxim 8 clase. Ponderea populației care trăiește în
zone dezavantajate din perspectiva ocupării este ridicată în Negrești (18%), indicând o rată ridicată a
ocupării în sectorul informal. Sursa: Strategiade dezvoltare economico-socială a județului Vaslui.
La nivelul orașului Negrești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Vaslui, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Vaslui, furnizeaza servicii sociale atât
pentru copii, cât și pentru adulți, respectiv:
Copii

Complexul de Servicii Comunitare Casa de Tip Familial 1
Negresti
Casa de tip Familial 2
Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati

Adulti

-

Locuință Protejată pentru persoane adulte cu Handicap.

Sursa DAS Negrești
La nivel orașului, sectorul ONG de servicii sociale este mai slab dezvoltat, acestea oferind
servicii preponderant copiilor. Asociațiile active la nivel local sunt următoarele:
Fundația World Vision Romania – Biroul Centrul de Resurse Comunitare
Iași& Vaslui
pentru
Prevenirea
Abuzului,
Neglijării și Exploatării Copilului
Negrești
Asociatia Dragoste Desculță

Servicii sociale pentru persoane
vulnerabile

Organizația Salvați Copiii
Negrești

- Filiala Servicii sociale pentru copii si adulți

Parohia Parpanița

Furnizor de servicii sociale

Asociația Pentru o viață mai bună PRO- Servicii sociale pentru
LIFE
vulnerabile

persoane

Sursa DAS Negrești
3.8.2.2. CONTEXTUL CONSOLIDĂRII IDENTITĂŢII DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
NEGREȘTI
În ultimii ani factorii responsabili cu configurarea sistemului de protecţie socială la nivel
naţional au recunoscut tot mai mult necesitatea regândirii sistemului naţional de asistenţă socială, cu
mutarea accentului de pe acordarea măsurilor financiare pe dezvoltarea şi diversificarea gamei de
servicii sociale astfel încât să acopere cea mai mare parte a categoriilor de persoane defavorizate.
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Infrastructura socială conține forme diversificate de protecție a grupurilor vulnerabile precum
copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, familii și persoane cu venituri
reduse sau fără venit, persoane abuzate și minori aflați în dificultate. Este organizată la nivelul mai
multor instituții de stat și organizații non-guvernamentale, asociații.
Pe plan local, problemele de tip social sunt gestionate Direcţia de Asistenţă Socială Negreşti,
care este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a
serviciilor sociale, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea consiliului local al
oraşului Negreşti, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau
comunități aflate în nevoie socială.
Rolul Direcţiei de Asistenţă Socială este de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale
ale comunităţii locale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Direcţia de Asistenţă Socială este acreditată ca furnizor de servicii sociale, servicii care au
drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă care
pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
Serviciile sociale desfăşurate în cadrul DAS Negreşti au caracter proactiv şi presupun o
abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate,
nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia. Serviciile sociale se adresează întregii
comunităţi.
Activitatea Direcției de Asistență Socială, în calitate de principal furnizor public de servicii
sociale pe plan local, se concentrează pe 2 direcţii:
✓ acordarea beneficiilor sociale prevăzute de legislaţia în vigoare,
✓ furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor sociale identificate la nivelul comunităţii, în
conformitate cu atribuţiile specifice definite de legislaţia în vigoare servicii oferite in cadrul
celor doua centre:
Servicii pentru copii aflați în
situație de risc de separare de
părinți - capacitate 40
Centru de resurse comunitare din Servicii
pentru
prevenirea
cadrul Centrului de Tineret
situațiilor de abuz, neglijare și
exploatare copii
Centrul de îngrijire de zi

Conform datelor Direcției de Asistență Socială în anul 2020 au fost acordate prin DAS
urmatoarele beneficii sociale:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire beneficiu social
Venit minim garantat conf. Legii nr. 416/2001
Alocație pentru susținerea familiei conf. Legii nr. 277/2010
Ajutor încălzirea locuinței conf. OUG nr. 70/2011
Alocație de stat pentru copii conf. Legii nr. 61/1993
Indemnizație pentru creșterea copilului conf. OUG nr.
111/2010
Stimulent de inserție conf. OUG nr. 111/2010

Număr mediu
beneficiari
262
519
454
78
45
25
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sprijin lunar îngrijire copil/părinte cu handicap conf. OUG nr.
111/2010
Stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale conf.
Legii nr. 248/2015
POAD conf. OUG nr. 84/2020
Ajutoare de urgență acordate din bugetul local
Ajutoare financiare de urgență acordate din bugetul stat
Indemnizație acordată persoanei cu handicap
Asistenți personali ai persoanelor cu handicap
Ingrjiire la domiciliul persoanelor vârstnice dependente

4
64
1031
21
9
80
60
6

Prin activităţile desfăşurate, am aplicat măsurile de asistenţă socială din domeniul protecţiei
familiei şi a copilului, referitoare la stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
În cadrul Direcției de Asistență Socială funcţionează următoarele compartimente:
▪ Compartiment asistenţă socială comunitară
▪ Compartiment contabilitate resurse umane şi achiziţii
▪ Compartiment asistenţă medicală din cabinete medicale şcolare
Obiectivul principal: protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de
natură economică, psihică, fizică sau socială nu-şi pot asigura singure nevoile sociale, încadrându-se
astfel în categoria persoanelor marginalizate social.
3.9. Înfrastructura de învătământ
Tabel nr.17 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru învăţământul
preuniversitar, în oraşul Negreşti
Nr.
crt.

Specialitatea catedrei (postului)

Norme / posturi
didactice

Norme / posturi didactice acoperite
cu:

(număr)

Titulari

Suplinitori

1

Educatori

21

19

2

2

Învăţători

29

25

4

3

Profesori

138.82

91.72

46.38

4

Discipline tehnice

7.08

3.56

5

195.9

139.28

57.38

TOTAL

Sursa: Primăria Negreşti
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Tabel nr.18 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari

Tip instituţie / Nr. înscrişi
Grădiniţe
Şcoala general ”Mihai David”

2012-2013

2013-2014

2020-2021

2021-2027

334

336

245

240

1141

712

1139

Școala gimnazială nr.1 Parpanița

724
721
705
675

235

263

Licee

2039

1841

1434

1406
1378
1350
1322
1322
1294

TOTAL

3512

3318

2626

2633
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Nr.
crt.

Unitate de învăţământ

Adresa

Personalitate
juridică /Arondată

Acreditată / Învăţământ
Autorizată public / privat

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

GRĂDINIŢA CU
STR.M.KOGĂL
PROGRAM PRELUNGIT
-NICEANU
“NOROCEL”
NR.8
GRĂDINIŢA CU
PROGRAM NORMAL,
STR.GĂRII
“PRICHINDEL”
NR.8
NEGREŞTI
GRĂDINIŢA CU
STR.A.I. CUZA
PROGRAM NORMAL
NR.78
NR.2 NEGREŞTI
GRĂDINIŢA CU
SAT
PROGRAM NORMAL,
CIOATELE
SAT CIOATELE
GRĂDINIŢA CU
SAT
PROGRAM NORMAL,
PARPANITA
SAT PARPANIŢA
GRĂDINIŢA CU
SAT VALEA
PROGRAM NORMAL,
MARE
SAT VALEA MARE
GRĂDINIŢA CU
SAT
PROGRAM NORMAL,
CĂZĂNEŞTI
SAT CĂZĂNEŞTI
GRĂDINIŢA CU
PROGRAM NORMAL,
SAT GLODENI

SAT GLODENI

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ARONDATĂ

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ARONDATĂ

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ARONDATĂ

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

P.J.

ARONDATĂ

ARONDATĂ

ARONDATĂ

ARONDATĂ

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC
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ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
STR.GĂRII
“MIHAI DAVID” ORAŞ
NR.8
NEGREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SAT
NR.1 SAT PARPANIŢA PARPANIŢA
ŞCOALA
SAT VALEA
GIMNAZIALĂ,SAT
MARE
VALEA MARE

P.J.

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ARONDATĂ

ACREDITATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

ARONDATĂ

AUTORIZATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

4.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SAT
SAT CĂZĂNEŞTI
CĂZĂNEŞTI

ARONDATĂ

AUTORIZATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

5.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SAT CIOATELE

SAT
CIOATELE

ARONDATĂ

AUTORIZATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

6.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SAT POIANA

SAT
POIANA

ARONDATĂ

AUTORIZATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

NEGREŞTI

P.J.

AUTORIZATĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT
PUBLIC

1.
2.
3.

INVĂŢĂMÂNT LICEAL
LICEUL TEHNOLOGIC
“NICOLAE IORGA”

Tabel nr. 19 - Infrastructura de invățământ din orașul Negreşti în anul 2020
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3.10. CULTURĂ, CULTE, AGREMENT
număr biblioteci - 1
număr case de cultură -1
cămine culturale şi muzee monumente istorice număr ONG - 11
publicatii şi reviste – reviste şcolare
formatii de dans (popular, modern) Obârşii Negreştene
sărbători şi traditii cu specific local:
-

„Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti”

-

„În unire stă puterea” – simpozion

-

Concurs de mărţişoare „Cu drag şi dor de mărţişor”

-

„Frumoasa-i hora la noi” spectacol de 1 şi 2 mai

-

„Spectacol omagial” 9 mai – ziua eroilor

-

„Ziua internaţională a copilului” 1 iunie

-

„Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură” festival naţional

-

„Hora din străbuni” festival internaţional

-

Bâlci anual

-

„Săptămâna culturală a oraşului Negreşti” – zilele oraşului

-

Festival folcloric al obiceiurilor sărbătorilor de iarnă şi prezentare de măşti

Lăcasuri de cult pe confesiuni:
-

Biserica creştină ortodoxă - 3;

-

Biserica Baptistă – 1;

-

Biserica adventistă de ziua a 7-a
Locuri de agrement: Sali de sport, terenuri de joaca pentru copii, etc....
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3.11. Economia
Tabel nr.20 - Structura agenților economici din Negreşti, în funcție de domeniul lor de activitate
STRUCTURA AGENŢILOR ECONOMICI, ÎN FUNCŢIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE
Nr
crt

Domeniul de activitate

Număr
societăţi

Pondere in
totalul societăţilor

1

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

169

0.36

2

Hoteluri şi restaurante

26

0.06

3

Activităţi profesionale, ştiinţifice si tehnice

22

0.05

4

Agricultură, Silvicultură si Pescuit

46

0.10

5

Industria prelucrătoare

37

0.08

6

Produse ale industriei prelucrătoare

21

0.04

7

Distribuţia apei

4

0.01

8

Transport și depozitare

17

0.04

9

Informații și comunicații

8

0.02

10

Construcţii

40

0.09

11

Intermedieri financiare si Asigurări

7

0.01

12

Activităţi de spectacole, culturale si recreative

17

0.04

13

Alte activităţi de servicii

24

0.05

14

Tranzacții imobiliare

3

0.01

15

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

13

0.03

16

Învățământ

7

0.01

17

Sănătate și asistență socială

9

0.02

TOTAL

470

Sursa:Serviciul ITX

40

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul Negreşti sunt
prezentați în tabelul de mai jos:
Tabel nr.21 - Lista cu principalii agentii economici de pe raza orașului Negreşti
Nr.
crt.

Denumire
societate

Localitatea

Nr.
angajati

Cifra de
afaceri

Profit

Domeniul de activitate

1.

SC ELITCONSTRUCT
SRL

NEGRESTI

43

19.189.085

357.112

CONSTRUCȚII

2.

BEST LINE STIL
TRADING SRL

NEGRESTI

20

7.036.452

629.477

COMERŢ

3.

DACOND IMPEX SRL

NEGREŞTI

9

5.846.414

511.609

COMERŢ

4.

UNIMATEX SRL

NEGREŞTI

22

3.803.086

85.782

COMERŢ

5.

DEM DYO LUX SRL

NEGREȘTI

12

3.630.142

309.977

COMERȚ

6.

AGRO-TORA SRL

NEGREŞTI

11

3.506.113

18.981

AGRICULTURĂ

7.

COOPERATIVA DE
CONSUM

NEGREȘTI

10

2.251.321

1.848

COMERȚ

8.

BALSAM SRL

NEGREȘTI

6

1.976.323

274.519

FARMACIE

9.

SOFIMOB SRL

NEGREȘTI

26

1.955.365

127.411

MOBILĂ

10.

SARA ARIANA SRL

NEGREȘTI

4

1.335.112

366.849

COMERȚ, PRESĂRI
SERVICII

11.

ICOPREST SRL

NEGREȘTI

15

1.072.562

203.541

CONSTRUCȚII

Sursa:ministerul de finante .ro
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3.12. Agricultură
Tabel nr.22 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2020:
Categorii de folosinţă

Suprafaţa (ha)

Ponderea suprafeţelor
(ha)

- arabil

3223

73,98

- păşuni si fîneţe

1079

24,78

54

1,24

- vii si livezi
Total teren agricol

4356

Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului agricol din anul
2020
Terenul arabil - 3223
Păşuni si fâneţe – 1079
Vii şi livezi – 54
Suprafaţa agricolă utilizată (SAU) - 4356
Suprafaţa agricolă neutilizată –
Tabel nr.23 - Exploatații agricole (număr) după modul de deţinere a suprafeței agricole utilizate
Modul de deţinere a suprafeţei

Suprafață (ha)

Exploatații

În proprietate

781

952

În concesiune

297

2

1789

56

În parte

180

165

Utilizat cu titlu gratuit

419

430

Alte moduri

890

850

4356

2498

În arendă

Total
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Tabel nr. 24 - Exploatații agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul de deținere al
acestuia
Modul de deţinere al terenului
arabil

Suprafață (ha)

Exploatații

În proprietate

650

1086

În concesiune

2

1

1760

56

În parte

161

238

Utilizat cu titlu gratuit

200

296

Alte moduri

450

666

3223

2343

În arenda

Total

Sursa- Birou agricol 2020
Tabel nr.25 - Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil
Clase de mărime

Oraş Negreşti

jud. Vaslui

Sub 0,1 ha

504

1603

0,1 - 0,3 ha

395

10923

0,3 - 0,5 ha

242

8855

0,5 - 1 ha

394

19080

1-2 ha

477

26371

2-5 ha

423

21509

5-10 ha

45

2770

10-20 ha

11

458

20-30 ha

2

97

30-50 ha

2

105

50-100 ha

1

103

peste 100 ha

2

203

2498

92077

Total
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Cultura Plantelor
Tabel nr.26 - Suprafețele cultivate în Negreşti, conform Recensământului agricol 2020
Oraș Negreşti
Culturi

Suprafaţa cultivată
(hectare)

Grâu comun si grâu spelt

Jud. Vaslui

Pondere din teren
arabil

Suprafaţa cultivată
(hectare)

638

19,80

77688,87

1150

35,69

84401,82

Plante tehnice (floarea soarelui,
rapiță si soia)

796

24,69

46188,54

Legume, pepeni (în câmp si in
sere)

40

1,24

476,15

484

15,02

22499,85

6

0,18

46,54

109

3,38

44845,68

Porumb

Plante de nutreţ (fân şi masă verde,
leguminoase pentru nutreţ- lucernă,
trifoi)
Cartofi
Alte culturi
TOTAL ARABIL (din suprafața
agricolă utilizată)

3223

276147,45
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Tabel nr. 27 – Cultură pomi fructiferi Negreşti 2020

Cultură

Pomi

Pondere

(număr)

Meri

3500

28,45

Pruni

4000

32,53

Alţi pomi fructiferi

4800

39,02

Struguri de masă

0,01

-

Struguri de vin

54 ha

TOTAL

12300
Sursa- Recensământul agricol 2010

Creșterea animalelor
Tabel nr.28 - Efectivele de animale din localitatea Negreşti, conform Recensământului agricol 2020
Efective de animale (capete)

Jud. Vaslui

Negreşti

Bovine

26276

448

Ovine

188822

1160

Caprine

39478

739

Porcine

89695

468

174345

12490

22021

190

1511

621

542142

16116

Păsări
Cabaline
Familii de albine
TOTAL
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Tabel nr.29 - Suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată si alte suprafeţe (hectare), pe categorii de folosinţă
Suprafaţa agricolă utilizată

Localitate

din care:

Teren
arabil

Grădini
familiale

Păşuni si
făneţe

Culturi
permanente

Total

JUDET Vaslui

268362

7785,45

81668,43

16647,83

374463,1

Orasul Negreşti

3040

183

1079

54

4356

Suprafaţa
agricolă
neutilizată

Suprafaţa
impadurită

75

715

Crânguri in
sistem de
rotaţie pe
termen
scurt

-

Suprafeţe
ocupate cu
clădiri,
curţi,
drumuri,
cariere etc.

Heleştee,
iazuri,
bălţi

Suprafaţa
totală a
exploataţiei
agricole

867

176

6114

Pondere (%)

Sursa- Birou agricol 2020

46

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Productivitatea sectorului agricol
Tabel nr. 30 - Situația producțiilor medii la principalele culturi in Negresti
Denumire cultură

U.M

Producţia
2020

Diferenţa
+/-

Productia
2014

Grâu

Kg/ ha

2600

0

Porumb

Kg/ ha

3500

0

Pepeni verzi si galbeni

Kg/ ha

5000

0

Cartofi

Kg/ha

7000

0

Prune

pom

15

0

Mere

pom

10

0

5000 kg/ha

0

Struguri

Tkg/ha

Diferenţa
%

Sursa-Birou agricol 2020
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3.13. Mediul înconjurător
Calitatea mediului (apă, aer, sol)
Calitatea apei
Calitatea aerului
Calitatea solului
Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei
localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul Vaslui este
cuprins în anexa acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu
nitraţi. Oraşul Negreşti nu este în această listă, cu toate că agricultura se practică la o scară
intensivă la nivelul localității, nivelul de poluare cu nitrați se încadrează în limitele admise.
O sursă de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolată sau
necorespunzătoare a deșeurilor.
Radioactivitatea mediului
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost
înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale
privind radioprotecţia mediului.
La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul
Agenţiilor pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată
de Laboratorul Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM.
În acest moment SC Dominghean SRL desfășoară activități de colectare și transport
deșeuri menajere, deșeurile colectate de la populația din Negreşti fiind transportate la Rampa
Roșiești prin Stația de transfer. Autoritățile locale din orașul Negreşti fac eforturi în ceea ce
priveste aplicarea legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei educații
ecologice tuturor locuitorilor orașului.
Sursele de deșeuri din Negreşti sunt: deșeuri menajere provenite de la populaţie şi
agenţii economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deșeuri menajere
spitaliceşti.
Compoziţia deșeurilor menajere din orasul Negreşti:
- material organic cu umiditate ridicată – 93,5 %.
- hârtie 3 %
- metale 0,5%
- sticlă 1 %
- cenuşă 1%
- diverse alte reziduuri 1 %
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Cantitatea colectata si valorificata de deşeuri menajere si asimilabile (kilograme)
2019
Categorii de deşeuri menajere şi
asimilabile
1. Deşeuri menajere de la populaţie, în
amestec
2. Deşeuri menajere şi asimilabile din
unităţile economice, comerţ, instituţii,
unităţi sanitare, în amestec
3. Deşeuri menajere şi asimilabile
colectate
separat
(cu
excepţia
deşeurilor din construcţii şi demolări)total, din care
Hârtie, carton
Sticlă
Plastic
Metale
Biodegradabile
Lemn
Alte deşeuri
Deşeuri voluminoase
Deşeuri inerte, altele decât cele din
construcţii şi demolări

Deseuri
colectate

2018

2017

2016
Deseuri
colectate

Deseuri
valorificat
e

Deseuri
valorificate

Deseuri
colectate

Deseuri
valorificate

Deseuri
colectate

Deseuri
valorificate

2245.66

0

75280

75280

66200

0

131168

0

39.17

0

38520

38520

21340

0

0

0

18940

18940

31886

31886

22580

22580

5700

5700

14860
1420
280
0
0
0
2380
0

14860
1420
280
0
0
0
2380
0

26536
0
5050
300
0
0
0
0

26536
0
5050
300
0
0
0
0

19765
0
2815
0
0
0
0
0

19765
0
2815
0
0
0
0
0

4450
0
1250
0
0
0
0
0

4450
0
1250
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Deşeuri menajere şi asimilabile (1
2303.77
18.94
+2+3)-Total
- 2016 – 2018 Sursa datelor este SC UTILITATI SRL Negresti
- 2019 – datele au fost furnizate de catre Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui ce contin datele aferente operatorului economic SC
DOMIGHIAN’S PARK SRL ce opereaza pe raza orasului Negresti si a comunelor invecinate
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Cantitatea de deșeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. 300 tone/an
Spațiile verzi

`

Suprafaţa totală

211.485 ha

Suprafaţa pe cap locuitor

20,13 mp

Suprafaţa in oraşul Negreşti

47.507 mp

Fondul forestier
Tabel nr. 31 – Fondul forestier jud. Vaslui
An

Suprafaţa
forestier (ha)

fondului Volumul de lemn recoltat
(mc)

2009

72500

16519900

2010

72500

16991600

2011

72500

18705000

2012

72500

19081200

Sursa: INSSE, Tempo online

Riscuri naturale
În Orașul Negrești au fost identificate mai multe categorii de riscuri, conform studiului Geotehnic
întocmit de ing. Mihail Samoilă – S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L., astfel:
Perioada de control (colţ) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.

a) Risc seismic
Din punct de vedere seismic, orașul Negrești se încadrează în zona de macroseismicitate
I =8_1 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 de
ani, conform S.R. 1100/1- 93.
Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de
proiectare pentru clădiri, indicative P 100 / 1- 2013”, teritoriul prezină o valoare de vârf a
acceleratiei terenului a_g=0,25-0,30 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR
– 225 ani și probabilitatea de depașire de 20% în 50 de ani.
Perioada de control (colţ) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.
b) Risc de inundabilitate
Pe teritoriul orașului Negrești, fenomenele de inundabilitate sunt controlate prin îndiguirea și
regularizarea văilor Barlad și Stavnic. Zonele depresionare ale cursurilor amenajate pot deveni
inundabile în situația avarierii acestor diguri.
51

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Restul văilor prezină o pantă a talvegului mare ce asigură evacuarea rapidă a apelor din
precipitații.
Pe zona depresionară a râului Barlad, pe vechile meandre ale râului, există numeroase zone
depresionare cu drenaj insuficient unde apa băltește.
c) Risc de instabilitate
În cadrul teritoriului administrativ al orașului Negrești, fenomenele de instabilitate se produc pe
versanții văilor cu panta de peste 15 grade și cu alternanță de strate poros
Permeabile, în care se acumulează apa, cu strate impermeabile.
În urmă evaluarii potențialul de produceree a fenomenelor de instabilitate pe întreg teritoriul
orașului Negrești, au fost determinați cei 8 factori care determină sau reduc stabilitatea terenului:
- Factorul litologic (Ka): s-a remarcat predominarea rocilor sedimentare detritice de tipul
nisipurilor și depozite deluvial coluviale argiloase – nisipoase. Astfel, factorul litologic are
valoarea 0,5.
- Factorul geomorfologic (Kb) (probabilitatea de producere a alunecărilor de teren): acest factor
are la baza harta pantelor și are valori între 0 (pentru zonele plane), ajungând la 1 (pentru
zonele cu pante ce depășesc 20 de grade).
- Factorul structural (Kc) (evoluția tectonica a zonei): teritoriul orașului Negrești se
caracterizează prin strate cvasiorizontale, fiindu-I atribuit un coeficient al factorului structural
de 0,1.
- Factorul hidrologic și climatic (Kd) (cuantifica influența precipitațiilor asupra condițiilor de
stabilitate ale versanților): conform hărților de raionare a precipitațiilor, valoarea
precipitațiilor medii anuale este de 500 mm, astfel încât factorul hidrologic și climatic are
valoarea 0,1.
- Factorul hidrogeologic (Ke) (probabilitatea de produceree a alunecărilor de teren prin
influența apei care o are poziția nivelului hidrostatic față de suprafața terenului și prin regimul
de curgere): nivelul hidrostatic se alfa la adâncimi relative mari pe zona colinară și la adâncimi
mici (1-2 m) pe zonele depresionare, astfel încăt factorul Ke are valori cuprinse între 0,2 și 1,
relative la pozitia nivelului hidrostatic și regimul de curgere.
- Factorul seismic (Kf) : aflandu-se în zona de intensitate macroseismica I = 81 pe scara MSK,
zona studiata se încădreaza (conform anexei C din Norma Metodologica a legii 575/2001)
unui factor seismic egal cu 1.
- Factorul Silvic (Kg) (gradul de acoperire cu vegetație arboricola a teritoriului): cuprinde valori
ce pornesc de la 0,01 pentru zonele cu vegetație arboricola deasa și ajung la valoarea 1 pentru
zonele din instituți lipSite de vegetație.
- Factorul antropic (Kh): este cuprins în intervalul 0,01 pentru zonele din extravilan și 1 pentru
zonele ocupate de construcții și conducte de alimentare cu apa sau alte tipuri de utilitati care
contribuie la scăderea factorului de stabilitate.
Utilizand factorii de risc mai sus mentionati și întegrand valorile acestora în formula:
Km=√(𝐾𝑐 + 𝐾𝑑 + 𝐾𝑒 + 𝐾𝑓 + 𝐾𝑔 + 𝐾ℎ)

𝐾𝑎∗𝐾𝑏
6

,

au fost conturate următoarele zone cu potențial și probabilitate la alunecarile de teren (ilustrate
în cartograma de mai jos):
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- Zone cu probabilitate de produceree a alunecărilor de teren sau prabușiri de roci practice 0 și
redusa (pe suprafața ce corespunde teraselor dar și ariilor situate la baza versantului sau în
zona de berma (cu până de cel mult 5 grade);
- Zone cu probabilitate de produceree a alunecărilor de teren sau prabușiri de roci medie (pe
versanți și pe zonele de record între elementele cadrului natural, cu pante mai mici de 10 grade
și nivel hidrostatic situate la mai mult de 10 m, și nemobilate);
- Zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prabușiri de roci medie – mare
(raspandire mare în cadrul orașului, pe zonele de versanți ale văilor, cu pante între 10 și 15
grade, fără vegetație arboricola consistenta);
- Zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci mare (zone cu
alunecări sau prăbușiri de roci cu probabilitate de reactivare mare- zone despădurite cu panta
de 15-20 de grade, și mai mare de 20 de grade);
- Zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci foarte mare
(zonele cu panta foarte mare, peste 20 grade, neîmpădurite).
d) Risc de eroziune
Pentru determinarea riscului de eroziune, în cadrul studiului de riscuri naturale a fost detaliată și
utilizată Metoda RUSLE, ce ia în calcul factori precum: pierderea potențială medie anuală de sol pe
termen lung, factorul ce cuantifică eroziunea dată de precipitații într-o locație data, factorul de
erodabilitate al solului, factorul gradient panta – lungime a versantului și factorul de acoperire cu
vegetație.
Folosind această formulă pentru a analiza fenomenul de eroziune pe teritoriul administrativ al
Orașului Negrești, s-au remarcat suprafețe restrânse ce au fost afectate de eroziune, fiind întâlnite în
special eroziune torențiala și eoliană.
Zonele afectate de precipitații abundente (când organismele torențiale transportă roci
dezagregate), sunt concentrate cu precădere pe versanții văilor unde vegetația lipsește sau are o
dezvoltare deficitară.
e) Risc geotehnic
Pe teritoriul Orașului Negrești au fost identificate mai multe categorii de solurice constituie
strat de fundare:
- Teren bun de fundare: depozite aluvionare ale teraselor râului Bârlad și Văii Stavnic, depozite
pluviale reprezentate de complexul argilos-prafos-nisipos, plastic vartos – tare, nisipuri
îndesate, gresii oolitice, calcare;
- Teren mediu de fundare: complex argilos-prafos-nisipos, plastic consistent, cu relief
aproximativ plan și stabil;
- Teren dificil de fundare: depozite deluviale sau rocă de bază situate pe versanții cu panta mare
și potențial de risc la fenomenele de instabilitate mediu-foarte mare.
Conform studiilor efectuate, nivelul apei este situat la adâncimi variabile, dar este posibil ca la
executarea excavațiilor gropilor de fundare, să fie necesare epuismente normale.
Riscul geotehnic a fost analizat urmărind principiile și metodele cercetării geotehnice
(indicative NP 074/2014) și luând în considerare factori precum: condiţiile de teren, apa subterană,
clasificarea construcției dupa categoria de importanţă, vecinătăți, zona seismică.
Astfel, în functie de amplasamentul și de categoria de importanță a construcției, riscul geotehnic
este redus-major.
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f) Riscuri antropice
Principalele riscuri antropice identificate pe teritoriul Orașului Negrești sunt reprezentate de:
- Traseul de cale ferată;
- Liniile de înaltă și medie tensiune.
Astfel, se recomandă păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de acestea, la amplasarea noilor
construcții, ce urmează a fi stabilită de către autoritatea competentă.
Pe teritoriul administrativ al orașului Negrești se afla Situl Natura 2000 ROSCI0080 Fânațurile
de la Glodeni, având următoarele caracteristici:
o Coordonate: latitudine 46.0159333 , longitudine 27.0033083 ;
o Suprafața Sitului (ha): 147
o Altitudine: mîn. 172, max. 256 , med. 215
o Regiune biogeografică: continentală
o Regiune administrativa: 100% Vaslui, Regiunea Nord-Estică (NUTS RO 21)
Suprafața de teren inclusa în Situl Natura 2000 ROSCI0080 Fânațurile de la Glodeni ce se afla pe
teritoriul administrativ al Orașului Negrești este de 108,52 ha.
Conform datelor din formularul standard Natura 2000, relieful este unul variat, cu
microdepresiuni rezultate în urmă unor procese de alunecare a stratelor. Stratul este de tipul
cernoziomului cambic cu grade diferite de legivare, iar lenticular se întâlnește solul podzolic. Acest
fânaţ, rest al vegetației primare, prezină multe elemente și asociatii de plante rare din flora ţării:
Stipetum capillatae, Agropyretum pectiniforme, Chrysopogonetum grylli.
Situl reprezintă o pajiște caracteristică pentru silvostepa din Moldova centrală, cu influențe
semnificative continentale și pontice asupra florei și vegetației existente aici.
Sunt impuse restricții de conservare a acestui sit precum: evitarea pășunatului și agricultura
intensivă, acest sit fiind declarat rezervație naturală încă din 1973. Administratorul legal al acestei
rezervații este Primăria Orașului Negrești.
În vecinătatea teritoriului administrativ al Orașului Negrești este localizată și Fâneața de la
Glodeni, având o suprafață de 6 ha și fiind inclusă în limitele Sitului Natura 2000 Fânațurile de la
Glodeni. Aceasta este o rezervație de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV –
IUCN, fiind inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la pozitia 2780 – “Faneata de la Glodeni”.
3.14. Situaţii de urgenţă
Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale
şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri
şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor
implicate.
În Negreşti funcţionează servicii de urgenţă profesioniste:
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două
activităţi principale:
•

informare publică şi prevenire;
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•

intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste
specializate.

Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de SVSU, cu următoarele utilaje:
- tractoare – uzate moral
- buldoexcavator –achizitionat GAL „Stefan cel Mare” 2020
- camion – uzat moral
- utilaje necesare pentru dotare – autogreder,sărărițe,camioane,utilaje grădinirit
3.15. Poliţia locală a orașului Negreşti, funcţionează ca structură sub forma unui Serviciu de Poliţei
Locale în Aparatul de Specialitate al Primarului. Poliţia locală este condusă de 1 şef serviciu, care are
în subordine 9 poliţişti locali.
Ierarhic, Serviciul de Poliţie Locală se află în directa coordonare a primarului.
3.16. Administrația locală
Administraţia publică în orașul Negreşti este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor
ordonaței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi în conformitate cu
hotărârile Consiliului Local.
Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Primarul, viceprimarul și secretarul general, împreună cu aparatul de specialitate al
primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce
la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivităţii locale.
Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în
interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este
şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei
publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
Consiliul Local al orașului Negreşti este compus din 17 consilieri locali pe perioada 20202024, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislației, numărul membrilor
fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al prefectului, în functie de populatia orasului,
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raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in care
se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile.
Aparatul de specialitate al Primariei orașului Negreşti cuprinde 91 de posturi, structurate pe
departamente de specialitate, astfel:
Demnitari - 2
Funcții publice - 58 (din care 7 functii publice de conducere si 51 funcții publice de execuție)
Contractuali - 31 (- de conducere si 26 de executie )
Din totatul de 89 de posturi, 71 sunt ocupate, iar 16 sunt vacante.
În subordinea Primarului funcționează urmatoarele servicii și direcții:
Cabinetul primarului ;
Secretar general ;
Viceprimar ;
Poliţia locală ;
Structura Arhitect Şef ;
Biroul buget,contabilitate,administrativ ;
Serviciul impozite si taxe locale, fond locativ ;
In subordinea Viceprimarului funcţioneaza :
Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului,domeniul public si privat ;
Compartimentul întreţinere si reparaţii,deservire,voluntari-situaţii de urgenţă,protecţia
muncii si PSI,protecţia mediului transport regim taxi,mediu.
În subordinea Secretarului general al orașului funcționează:
Biroul juridic, agricol si cadastru;
Compartiment resurse umane ;
Compartiment informare si relaţii cu publicul,arhivă,consiliul local.
În subordinea Consiliului Local funcționează :
DAS ;
SPCLEP ;
Biblioteca Orăşenească « C.Macarovici » ;
Casa de Cultură ;
Sala de Sport ;
Piaţa Agroalimentară.
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3.17. Transparenta instituțională și comunicare cu cetățenii
Relația cu cetățenii, respective schimbul de informație intre locuitorii orașului si administrația locala
trebuie sa joace un rol important in activitatea Primărie orașului Negresti.
Compartimentul Informare si relații cu publicul mediază relația între cetățeni și serviciile instituției,
direcționând solicitările acestora spre soluționare
Site-ul www.negresti.ro pune, de asemenea, la dispoziția locuitorilor orașului o serie de informații
privind activitatea administrației locale sau hotărârile Consiliului Local al orașului Negresti.
Începând cu anul 2019 Primaria orașului Negrești s-a înrolat in portalul Ghiseul.ro administrate de
Autoritatea pentru digitalizarea României, oferind astfel contribuabililor persoane fizice si juridice
posibilitatea de a plăți taxele si impozitele locale online, cu cardul bancar.
Începând cu anul 2021 primaria Negresti a crescut serviciile electronice oferite prin achiziționarea
unei aplicații de registratura electronica si a unui portal de eGuvernare. Aceste servicii electronice
sunt:
-

Verificarea stării solicitării depuse
Completarea online a formularelor
Transmiterea de sesizări cu vizualizarea lor harta interactiva a orașului
Înscrieri in audiente

Concluzii
Comunicarea cu cetățenii joacă un rol important pe agenda administrației locale, integrând
tehnologiile media disponibile. Pentru a facilita acest proces, în cadrul Primăriei Negresti
funcționează atât compartimentul Informare si relații cu publicul, cât și o platformă online, accesibilă
prin site-ul www.negresti.ro.
Indicatori ai cheltuielilor operaţionale sau care reflectă rigiditatea acestora (RCO)
Denumire indicator

2012

2013

2014

2019

RCO1 Cheltuieli totale de personal

9100937

RCO1a Cheltuieli totale de personal
pe locuitor

911,10

1059,89

1226,30

817,63

871,69

RCO1b Ponderea cheltuielilor totale
de personal in cheltuielile
operaţionale

31,56

32,99

66,85

47,74

54,22

2518062

2779810

3322278

8393827

8845960

RCO2 Cheltuieli de personal
autonome (fara invătâmant)

10585154 12894535 8393827

2020
8845960
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RCO2a Cheltuieli de personal
autonome (fara invătământ) pe
locuitor

252,08

278,34

315,96

817,63

871,69

8,63

8,66

17,22

47,74

54,22

RCO3 Cheltuieli de personal, cu
subvenţii pentru acoperirea
diferenţelor de preţ si tarif si cu
asistenţa socială

1007932

1010798

1580755

RCO3a Cheltuieli de personal, cu
subvenţii pentru acoperirea
diferenţelor de preţ si tarif si cu
asistenţa socială pe locuitor

100,90

101,21

150,33

477,85

536,75

3,46

3,15

8,20

27,90

33,39

RCO2b Ponderea cheltuielilor de
personal autonome (fara invătământ)
in cheltuielile operaţionale

4905632

RCO3b Ponderea cheltuielilor de
personal, cu subvenţii pentru
acoperirea diferenţelor de preţ si tarif
si cu asistenţa socială in total
cheltuieli operaţionale

5446924

RCO4 Cheltuieli operaţionale

29153826 32081524 19288767 17582593 16314854

RCO4a Cheltuieli operaţionale pe
locuitor

2918,59

3212,33

1834,40

RCO4b Ponderea cheltuielilor
operaţionale in total cheltuieli

99,04

98,18

70,51

1712,70

1607,69

104,58

91,70

Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID)
Denumire indicator
2012

2013

2014

2019

2020

CID1 Cheltuieli cu finanţarea serviciului
datoriei

-

1096999

3867703

-

-

CID1a Cheltuieli cu finanţarea serviciului
datoriei pe locuitor

-

109,84

367,83

-

-

CID1b Ponderea cheltuielilor cu finanţarea
serviciului datoriei in total cheltuieli

-

3,36

14,14

-

-
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CID2 Serviciul anual al datoriei ca
pondere in veniturile curente totale
(autonome)

-

3,65

13,36

-

-

6214835

12136818

2907894

1467897

2134075

CID3a Cheltuieli totale cu investiţiile pe
locuitor

622,17

1215,26

276,55

142,99

210,30

CID3b Ponderea cheltuielilor totale cu
investiţiile in total cheltuieli

21,11

37,14

10,63

8,73

11,99

-

9,04

133

-

CID3

Cheltuieli totale cu investiţiile

CID4 Ponderea serviciul datoriei pentru
împrumuturile pe termen lung in
cheltuielile totale cu investiţiile

-

Capacitate de Management Financiar (CMF)
Denumire indicator
CMF1 Rezultatul (excedentul sau
deficitul) operaţional brut

2012

2013

13861925 12796131

2014

2019

2020

13861925

1807253

4655768

CMF1a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operaţional brut in total
venituri operaţionale

30,17

39,88

30,17

9,32

22,20

CMF2 Ponderea rezervelor in total
cheltuieli

99,33

121

99,33

-

-

14565397

1807253

4655768

31,70

9,32

22,20

CMF3 Rezultatul (excedent/deficitul)
operaţional net
CMF3a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operaţional net in total
venituri operaţionale

14565397 12410030

31,70

38,68

Indicatori privind evaluarea veniturilor:

Indicatori ai veniturilor sau care reflectă capacitatea de a genera venituri (CGV)
[din contul de execuţie]
Denumire indicator

2012

2013

2014

2019

2020

59

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

CGV1 Venituri din impozitul pe
proprietate

855909

737299

907879

1509993

1303239

CGV1a Venituri din impozitul pe
proprietate pe locuitor

85,69

73,83

86,34

147,09

128,42

CGV1b Ponderea veniturilor din
impozitul pe proprietate in total
venituri

2,71

1,56

2,83

8,70

6,88

CGV2 Venituri proprii fiscale

15827542

14702187

22219367 14802647

15314922

CGV2a Venituri proprii fiscale pe
locuitor

1584,50

1472,13

2113,11

1441,91

1509,16

CGV2b Ponderea de venituri proprii
fiscale în total venituri

50,22

31,12

69,18

85,33

80,82

CGV3 Veniturile curente proprii
(fiscale si nefiscale)

16361834

15185337

22811975 16037426

16577805

CGV3a Venituri curente proprii (fiscale
si nefiscale ) pe locuitor

1637,99

1520,51

2169,47

1562,19

1633,60

CGV3b Ponderea veniturilor curente
proprii (fiscale şi nefiscale) în totalul
veniturilor

51,92

32,14

71,03

92,45

87,49

CGV4 Venituri curente totale
(autonome)

21055165

30092546

28948515 17347258

18948279

CGV4a Venituri curente totale
(autonome) pe locuitor

2107,84

3013,17

2753,07

1689,78

1867,19

CGV4b Ponderea veniturilor curente
totale (autonome) în total venituri

66,81

63,70

90,14

108,17

114,30

CGV5 Venituri operaţionale

31456472

45943449

32084898 19389846

20970622

CGV5a Venituri operaţionale pe
locuitor

3149,11

4600,33

3051,35

1888,74

2066,48

CGV5b Ponderea veniturilor
operaţionale în total venituri

99,82

97,25

99,91

111,77

110,67

CGV6 Venituri pentru investiţii

6214836

12136818

3425346

1309832

2370474

CGV6a Venituri pentru investiţii pe
locuitor

622,17

1215,26

325,76

127,59

233,59
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CGV6b Ponderea veniturilor pentru
investitţii în total venituri

19,72

25,69

10,67

7,55

12,51

CGV7 Total venituri pe locuitor

3154,93

4730,26

3054,21

1689,78

1867,19

CGV8 Gradul de colectare a
veniturilor proprii fiscale

85,54

58,51

58,14

50,40

53,06

56,05

35,17

36,29

57,59

51,86

74,62

75,19

0,55

0,55

Gradul de colectare a veniturilor dintrun anumit impozit - raportul dintre
încasările efective dintr-un impozit
anume si totalitatea obligaţiilor de
plată ale contribuabililor aferente
acelui impozit.

Gc = Încasări/Debit

92,37

84,14

85,97

CGV9 Nivelul fiscalităţii locale

74,19

81,57

82,67

Nivelul fiscalităţii pentru un anumit
impozit - raportul dintre nivelul efectiv
(procent sau suma absolută) şi nivelul
maxim permis de lege pentru anul
respectiv:

56,05

35,17

36,29

74,19

81,57

82,67

Gradul de colectare a tuturor
impozitele locale - media ponderată a
gradelor de colectare ale diferitelor
impozite in raport cu încasările din
aceste impozite:

Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj

Nf = Nef/Nmax
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Nivelul fiscalităţii agregate (pentru
toate impozitele locale) - media
ponderată a nivelurilor fiscalităţii
pentru impozitele locale în raport cu
incasările din respectivele impozite.

0,55

0,55

Nfa = Σ(Nfj*Ij)/ΣIj

3.18. Analiza SWOT a oraşului Negreşti
Prezentarea metodologiei analizei SWOT
Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a
ameninţărilor, care a fost creată şi utilizată de întreprinderi ca instrument de formulare a strategiilor.
Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum şi
identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei
teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administraţiilor
publice.
Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei descrieri a cadrului
general a situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi participanţii să aibă o „bază comună”.
Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori,
persoanele active de la nivel comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra
temelor de dezvoltare.
Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda „brainstorming”-ului,
care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în activitatea de elaborare a strategiei.
Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi şi ameninţări. Ce înseamnă un “punct tare “pentru o comunitate? Aceasta
este o întrebare fundamentală la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor comunităţii
pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi „puncte tari-grele (hard)”

şi „puncte

tari-uşoare (soft)”. Dacă, în mod normal, primele se identifică destul de repede, celelalte se conturează
prin discuţii ulteriore sau din activităţi de cercetare.
Al doilea parametru îl reprezintă “punctele slabe”. Aflate la polul opus faţă de punctele tari,
acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem
distincţia între „puncte slabe-grele” şi „puncte slabe-uşoare”
Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi discutate doar
dacă o alegere preliminară a fost proiectată. În acest stadiu, se impune o nouă descriere, mult mai
clară persoanelor implicate. Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi
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oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar
folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie clară între
punctele tari şi oportunităţi.
Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportunităţilor şi a
ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. Efectele externe pot genera
într-un fel ameninţări.
În analiza SWOTnu exista o corespondenţă exclusivă între puncte tari şi oportunităţi, pe de o
parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de altă parte.
Punctele tari şi punctele
slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă
determinată de timp CEEA CE EXISTĂ.
Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul şi se referă la alegerile pe care e au de făcut
persoanele implicate în procesul de planificare
CEEA CE VA FI
.
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile stabilite,
procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:
construieşte pe Punctele Tari;
✓ elimină Punctele Slabe;
✓ exploatează Oportunităţile;
✓

îndepărtează Ameninţările.
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SOCIAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- existența la nivel local a Direcției de Asistență Socială furnizor
public de servicii sociale acreditat
- existența unor servicii sociale adresate familiilor cu copii,
persoanelor vârstnice, persoanelor și familiilor fără venituri sau
cu venituri insuficiente și care oferă servicii sociale conform
standardelor
–Centrul
de zi,
Centrul
de resurse
comunitare/Centrul de Tineret
- existența legislației care reglementează standardele de cost
pentru principalele tipuri de servicii sociale
- implicarea Bisericii Ortodoxe si a ONG în furnizarea de servicii
sociale
- existența de parteneriate și colaborări între Direcția de Asistență
Socială și alte instituții publice, unități de învățământ, alți
furnizori privați de servicii sociale
- personal de specialitate angajat cu studii superioare/specializare
în domeniul social
- implicare/motivare ONG-urilor de a identifica surse de finanțare
pentru asigurarea continuității serviciilor sociale furnizate.

- servicii sociale insuficiente față de nevoile identificate la nivel local
- societatea civilă insuficient implicată
- capacitatea limitată a serviciilor sociale publice existente, în raport
cu numărul de persoane vulnerabile și nevoile acestora
- lipsa unui centru pentru persoane cu vâstnice
- lipsa unui centru/adăpost pentru victimele violenței domestice
- lipsa resurselor financiare pentru dezvoltarea si diversificarea
serviciilor sociale
- numar mic de organizatii neguvernamentale acreditate ca furnizori
privati de servicii sociale
- lipsa cabinetelor medicale scolare in satele apartinatoare orasului
Negresti.
- retea de ingrijire la domiciliu slab dezvoltată în raport cu numarul
de persoane varstnice care necesita acest tip de serviciu datorită
situației socio-medicale precare.
- accesibilizare redusă a persoanelor cu dizabilități în unități.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- existenţa unei legislații coerente ce reglementează serviciile
sociale, precum și a fondurilor europene pentru măsuri integrate
de incluziune socială a comunităților defavorizate și marginalizate
- colaborarea cu fundații și asociații din străinătate și din țară, în
vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale acordate

- gradul de sărăcie generează fenomene de depopulare, de plecare a
tinerilor şi adulţilor pentru a lucra în străinătate, adaugându-se şi
îmbătrânirea populaţiei
- populaţia asistată socială preferă să fie susţinută social în
defavoarea ocupării unui loc de muncă
- slaba dezvoltare economică a oraşului;
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- dezvoltarea unei strategii pentru furnizarea de servicii sociomedicale integrate
- alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru anumite prestaţii
si servicii sociale
- existenţa unor imobile, care pot permite înființarea unor noi
servicii sociale
- disponibilitatea autorităţii locale, precum si a unor organizaţii
neguvernamentale pentru implementarea măsurilor si acţiunilor
de asistenţă social.

- creşterea ratei sărăciei
- creşterea ratei şomajului
- creşterea numărului de persoane aflate în nevoie socială;
- creşterea numărului de persoane abandonate (în special copii ai
caror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinatate si persoane
vârstnice);
- criterii restrictive impuse instituţiilor publice sau, dupa caz,
organizaţiilor guvernamentale pentru accesarea unor programe cu
finanţare internaţională
- creşterea problematicii sociale - efectul crizei economice
- restrângerea/încetarea activităţii ONG – urilor furnizoare de servicii
sociale din lipsa resurselor financiare.

EDUCAŢIE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
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- Existenţa unui liceu tehnologic
- Existenţa în oraş a 6 grădiniţe, 3 şcoli generale cu clasele I-IV ,
2 şcoli generale cu clasele I- VIII;
- Numărul de cadre didactice calificate
- Instituţiile de învăţământ sunt reabilitate sau urmează a fi
reabilitate
- Existenţa personalului specializat să lucreze cu elevi de etnie
romă
- Dotările existente la nivelul unităţilor şcolare
- Existenţa sălilor de sport renovate în jurul unităţilor de
învăţământ.

- Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul
gimnazial în scădere
- Numărul de instituţii de învăţământ care au nevoie în continuare de
reabilitare şi modernizare
- Lipsa resurselor financiare pentru a asigura finanţarea sau co-finanţarea proiectelor pentru învăţământ
- Rata de abandon şcolar mare raportată la nivel naţional şi regional;
- Menţinerea unor programe şcolare insufficient adaptate la cerinţele
pieţei muncii
- Lipsa unor centre alternative de educaţie.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Accesarea fondurilor europene pentru renovarea şi
modernizarea unităţilor de învăţământ,
- Existenţa unei Strategii judeţene pentru asigurarea accesului la
educaţie pentru grupurile dezavantajate
- Existenţa politicilor de stimulare a ocupării posturilor vacante
pentru cadrele didactice din mediul rural şi menţinerii cadrelor
calificate
- Implicarea autorităţii publice locale şi al organizaţiilor nonguvernamentale din zonă sau regiune pentru atragerea de sponsorizări şi derularea de programe împreună cu unităţile de
învăţământ.

- Reducerea populaţiei şcolare datorată trendului descendent al
natalităţii
- Îmbătrânirea populaţiei din oraş
- Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică
- Persoanele cu grad de şcolarizare ridicat părăsesc oraşul pentru zone
economice mai dezvoltate
- Absenţa persoanelor competente să dezvolte proiecte pentru
dezvoltarea infrastructurii pentru educaţie
- Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând
fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau
recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor
- Lipsa personalului calificat în accesarea de fonduri europene şi
naţionale
- Neimplicarea factorilor de decizie la nivelul judeţului sau
ministerelor.
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SĂNĂTATE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Existenţa cladirii spitalului şi a infrastructurii medicale din acesta
- Existenţa punctului din oraş a Ambulanţei Vaslui
- Servicii medicale private existente
- Cabinete medicale individuale, cabinete stomatologice, farmacii existente
- Numărul mare de persoane, aproximativ 33000 de locuitori ce au nevoie
de servicii medicale

- Infrastructura de sănătate este deficitară prin întîrzierea repunerii în
funcțiune a spitalului
- Numărul mic de medici de familie la nivelul oraşului şi medici
specialişti
- Servicii sociale specializate pentru grupuri vulnerabile (bătrâni, copii,
bolnavi etc) insuficiente

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Implicarea cât mai activă a autorității publice locale în parteneriate
cu organizaţiile nonguvernamentale şi alte instituţii ale statului în
vederea derulării de diverse proiecte în domeniul sănătăţii
- Lărgirea gamei de servicii medicale spitaliceşti
- Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei.

- Din cauza că zona oraşului Negreşti este considerată neatractivă
din punct de vedre economic, este foarte greu de atras specialişti în
domeniu
- Creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a sporirii
grupului de vârstă înaintată
- Concentrarea serviciilor specializate în zone urbane municipal
- Subfinanţarea sistematică a sistemului medical
- Migrarea personalului medical către piaţa naţională şi europeană,
din cauze diverse
- Lipsa fondurilor pentru investiții de la Ministerul Sănătăţii.

INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
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- Accesul la o cale ferată cu stație pe raza orașului
- Accesul la un drum național
- Existenţa surselor de apă potabilă
- Existenţa drumurilor asfaltate
- Existenţa sistemului de alimentare cu apă și canalizare
- Existenta gazului metan
- Existenta infrastructurii în domeniul comunicațiilor;
- Distanță relativ redusă până la un aeroport internațional (Iași)
- Grad ridicat de electrificare
- Promovarea campaniilor privind protecţia mediului

OPORTUNITĂŢI
- Implementarea unor proiecte cu finanţare naţională sau
europeană, pentru realizarea următoarelor investiţii:
• Asfaltarea tuturor drumurilor orăşeneşti și comunale
• Extinderea reţelei de alimentare cu apă în toate satele
componente
• Extinderea reţelei de canalizare
• Introducerea retelei de distribuție gaz metan
• Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public în
localitățile componente
-Atragerea de alte fonduri prin facilităţi oferite potenţialilor
investitori.

- Lipsa unei şosele ocolitoare care creşte aglomeraţia de maşini în
oraş cu consecinţe negative asupra poluării aerului şi a poluării fonice
- Reţeaua de telefonie fixă şi de comunicaţii electronice slab
dezvoltată, în special în satele aparţinătoare
- Reţea de canalizare insuficient extinsă
- Lipsa reţelei de apă în Căzănești și Cioatele
- Lipsa colectării selective a deşeurilor menajere
- Depozitarea haotică a deșeurilor menajere în anumite zone ale
localității
- Dotarea insuficientă cu mijloace tehnice şi personal specializat
pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă
- Rețea de gaze naturale încă insuficient dezvoltată
- Infrastructură de turism slab dezvoltată
- Slaba dotare cu utilităţi a zonelor periferice
- Rețeaua de iluminat public nu acoperă tot orașul
- Solurile din teritoriu sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați
AMENINŢĂRI
- Lipsa unui sistem de creditare acceptabil, corelat cu veniturile
populaţiei pentru construcţii de locuinţe
- Lipsa resurselor financiare, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
europene pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse
- Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea
proiectelor finanţate din fondurile europene pentru proiecte de
infrastructură.
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ACTIVITĂŢI

ECONOMICE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Condiţii naturale favorabile pentru producţia agricolă
- Condiții climatice și de sol propice unei agriculturi de tip
intensive
- Existenţa mai multor societăţi comerciale, PFA -uri , AF-uri sau
II ce au şi activităţi agricole ca domeniu de activitate
- Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice, produse
tradiţionale sau produse ce înglobează înaltă tehnologie
- Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi ingrǎṣǎmintelor chimice
- Grad ridicat al populaţiei active, cu vârstă de muncă (15-64 ani)
- Tradiţia industrială a oraşului
- Căi de acces la piețele naționale și internaționale
- Nivelul mic al taxelor și impozitelor locale
- Terenuri libere, la prețuri accesibile, pentru realizarea de
construcții industriale, depozite
- Existenţa liceului tehnologic şi colaborarea bună cu agenţii
economici din oraş
- Existenţa reţelei de utilităţi (apă, canalizare, gaz metan,energie
electrică, telefonie fixă şi mobilă, internet)
- Posibilitatea utilizării instrumentelor datoriei publice(
împrumuturi și obligațiuni) ca surse atrase de la bugetul local
- Potenţialul forestier ridicat, fondul de floră şi faună, calitatea
peisagistică
- Posibilitatea accesării unor surse atrase ale bugetului local
(proiecte, surse guvernamentale, surse private, taxe speciale)
- Îmbunătățirea legislației în domeniul muncii
- Posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură și dezvoltare
rurală

- Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de
marketing
- Slabă dezvoltare economică
- Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei
şi produselor
- Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare
- Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă
economică scăzute
- Investiţii insuficiente în agricultură
- Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole
-Venituri scăzute ale populaţiei
- Ponderea mare a microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici cu
activitate de comerţ din totalul agenţilor economici
- Migraţia tinerilor din localitate şi neatractivitatea domeniului de
activitate
- Atragerea unor sume mici din fondurile europene, pentru
dezvoltarea agriculturii
- Parteneriate public-privat insuficient exploatate
- Proprietate agricolă importantă dar fărâmițată şi practicarea
agriculturii de subzistenţă
- Numărul redus de iniţiative antreprenoriale locale
- Număr redus de restaurante şi locuri de cazare, standardele scăzute
ale celor existente
- Resurse financiare insuficiente ale administrației publice locale
pentru a sprijini turismul în zonă
- Nivel salarial scăzut
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- Punerea în valoare a potențialului agricol în direcția agriculturii
durabile
-Existenţa condiţiilor dezvoltării turismului religios, ecologic,
cultural-istoric, de agrement,pescuit
-Existenţa unor manifestări de tradiţie pentru folclorul regiunii
-Existenţa unor zone cu potenţial natural, care pot fi valorificate ca
zone de agrement
-Existenţa rezervaţiei naturale „Fânaţul de la Glodeni”.

- Inexistenţa agenţilor economici cu activitate în domeniul turistic
- Lipsa de interes a persoanelor pentru programe de reorientare
profesională care reduce atractivitatea zonei pentru investitori.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Creşterea asistenței financiare din partea UniuniiEuropene pentru
IMM-uri, prin Fondurile Structurale
- Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM
- Poziţia geografică a judeţului la graniţa estică a Uniunii Europene
şi posibilitatea implicării în programe de cooperare transfrontalieră
- Potenţial de dezvoltare a unor parteneriate /asocieri între unităţi
administrativ-teritoriale cu interese comune pentru dezvoltarea
turismului
- Creşterea competitivităţii sectorului IMM
- Construirea infrastructurii publice necesare desfășurării
activităţilor economice
- Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru
promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor
- Cererea la export de produse agricole ecologice
- Interesul investitorilor străini pentru zonă
- Posibile parteneriate public-private
- Reducerea prognozată a ratei inflaţiei şi posibilitatea accesării de
credite cu dobândă subvenționată pentru crearea de noi locuri de
muncă.
- Crearea infrastructurii turistice (structuri turistice de cazare, de
alimentaţie publică, de agrement)

- Lipsa resurselor pentru finanțarea investițiilor majore
- Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la
scăderea randamentului
- Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase, în alternanţă cu ploi
torenţiale
- Cadrul legislativ instabil
- Insuficiența resurselor bugetare necesare susținerii dezvoltării
industrial
- Creșterea deficitelor economice
- Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în oraşul
Negrești, din cauza infrastructurii fizice de bază neadecvate,
raportat la potenţialul zonei
- Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele
pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat
- Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi implementarea
proiectelor cu finanţare europeană
- Îmbătrânirea forţei de muncă
- Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra
pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă
- Inerția în trecerea la sistemele durabile de utilizare a solului
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- Încurajarea turismului (religios, cinegetic, rural, ecologic şi
cultural)
- Existenţa programelor de finanţare ale Uniunii Europene privind
dezvoltarea turismului
- Existenţa Strategiei de Dezvoltare a judeţului Vaslui şi în
domeniul turismului.

- Închiderea unor unități agricole și zootehnice datorită
neconcordanței cu standardele de calitate și siguranța alimentară
impuse de UE
- Necorelarea politicilor macro-economice cu realităţile şi nevoile
existente
- Percepţia negativă, pesimistă asupra zonei
- Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiștilor
- Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările
actuale, având drept consecinţă scăderea competitivităţii teritoriului
oraşului în favoarea altor teritorii, considerate mai
interesante de către turişti şi investitorii din acest domeniu
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MEDIU
PUNCTE TARI
- Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor
- Suprafeţe mari ocupate cu vegetaţie
- Sistem de colectare centralizat a deşeurilor menajere
- Existenţa rezervaţiei naturale „Fânaţul de la Gloden;
- Planul Urbanistic General reactualizat
- Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare a legislaţiei privind
protecţia mediulu

OPORTUNITĂŢI
- Creşterea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin
Fonduri Structurale pentru finanţarea proiectelor de mediu
- Crearea la nivel naţional a Fondului de Mediu pentru susţinerea şi
realizarea cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul Naţional de
Acţiune pentru Protecția Mediului
- Dezvoltarea educaţiei ecologice în rândul comunităţii.

PUNCTE SLABE
-Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a deversării
necontrolate a agenţilor economici, accidentelor precum şi datorită
slabei dezvoltări a infrastructurii de canalizare
- Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole
de alunecări de teren
- Interesul scăzut al agenţilor economici în privinţa protecţiei
mediului
- Depozitarea haotică a deșeurilor menajere în anumite zone ale
localității
- Insuficienta preocupare a agenţilor economici în recuperarea şi
refolosirea ambalajelor.
AMENINŢĂRI
- Întârzieri în aplicarea legislaţiei de mediu de către agenţii
economici;
- Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în
rândul micilor întreprinzători;
- Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi implementarea
proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de
mediu;
- Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi cofinanţarea
proiectelor prin Fonduri Structurale;
- Lipsa deprinderilor populaţiei în privinţa colectării selective a
deşeurilor.
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CULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Existenţa Casei de Cultură a oraşului Negreşti (clădire reabilitată
recent)
- Existenţa Bibliotecii Orăşeneşti dar care funcţionează într-un
sediu prin baza unui acord cu proprietarii acestuia
- Experienţa personalului angajat la unităţile culturale din oraş
- Dotările existente la nivelul unităţilor culturale din oraş
- Realizarea anuală a săptămânii culturale a oraşului Negreşti şi a
zilelor oraşului
- Organizarea anuala a festivalului national “Cantec joc si voie
buna la Negresti in batatura” si a festivalului international “Hora
din strabuni”
- Din categoria “Traditii”, anual, cu ocazia balciului sunt organizate
expozitii cu vanzare de articole realizate manual de locuitorii
comunitatii.

- Lipsa utilităţilor şi a centralei termice la Casa de Cultură
- Lipsa unui sistem de ventilatie eficient in perioadele calduroase
- Lipsa resurselor financiare pentru sprijinirea de achiziţie de carte
şi noi calculatoare pentru biblioteca orăşenească.
- Lipsa unor programe de educaţie şi culturale permanente în cadrul
Casei de Cultură
- Lăsarea în degradare a unor aşezăminte culturale sau de cult
- Acoperiş deteriorat al Casei de cultură.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Existenţa programelor naţionale gestionate de Ministerul Culturii
şi Cultelor pentru Casa de Cultură şi Biblioteca Orăşenească
- Organizare şi dezvoltare periodică de programe şi acţiuni cultural
- artistice în oraş
- Dezvoltarea parteneriatelor culturale şi de dezvoltare locală între
oraşul Negrești şi alte unităţi admninistrativ teritoriale din spaţiul
UE

- Lipsa resurselor financiare pentru a asigura finanţarea sau cofinanţarea proiectelor pentru cultură.
- Revendicarea de catre proprietari a cladirii bibliotecii
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ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Oraşul Negreşti face parte din diferite asociaţii de dezvoltare
intercomunitară(A.D.I.V) pentru implementarea unor proiecte de
dezvoltare locală (sistemul de alimentare cu apă şi canalizare,
sistemul integrat de management al deşeurilor)
- Existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în
instituţie
- Existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a
activităţilor şi subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în
instituţie
- Locaţia actuală permite desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
Primăriei Oraşului Negreşti
- Resursele material IT existente la nivelul administraţiei publice
locale permit desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
- Deschiderea autorităţilor locale către încheierea de parteneriate
publice şi private
- Evoluţia pozitivă a bugetului de care dispune oraşul, de la un an la
altul
- Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la
informaţia de interes public şi transparenţa actului administrative
- Existenţa unor programe de contabilitate, salarii şi încasare taxe şi
impozite
- Existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a
funcţionarilor publici

- Slaba motivare financiară a personalului implicat în atragerea
proiectelor de investiții din cadrul Primăriei Oraşului Negreşti
- Participare redusă la programe de perfecţionare şi de pregătire
a personalului de la nivelul administraţiei publice
- Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi
dezvoltării activităţilor instituţiei
- Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul
instituţiei
- Imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor, din cauza
legislaţiei în vigoare
- Posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de
atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile
funcţionarilor publici
- Structura organizatorică învechită care nu corespunde noilor
obiective ale instituției
- Încarcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa
postului
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- Oraşul Negreşti face parte din G.A.L Stefan cel Mare.
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Posibilitatea îmbunătăţirii capacităţii administrative de a furniza
servicii publice de înaltă calitate

- Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a
comunităţii în programele de dezvoltare

- Posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod
special modernizării administraţiei publice

- Fluctuaţia funcţionarilor publici – din cauze financiare sau alte
cauze, pe de o parte, pe de altă parte, imposibilitatea angajării
imediate a altor funcţionari publici, influenţând în mod negativ
continuitatea activităţilor

-Implicarea comunităţii locale în dezvoltarea şi modernizarea
oraşului
-Dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor şi
creşterea numărului de utilizatori ai internetului

- Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune
care să reziste schimbărilor politice;

- Dotarea cu mijloace specifice a serviciului pentru intervenţii în caz
de situaţii de urgenţă

- Scăderea apetitului investiţional global şi orientarea
investitorilor către pieţele emergente cu potenţial ridicat de
creştere

- Mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin programe de
formare cu finanţare europeană.

- Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate
eficient
- Probleme în asigurarea cofinanţării proiectelor de dezvoltare
finanţate cu fonduri nerambursabile.
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Capitolul IV

OBIECTIV GENERAL
DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ A ORAŞULUI NEGREŞTI PRINTR-UN PROCES DE
CRESTERE ECONOMICA DURABILĂ, FAVORABILĂ INCLUZIUNII SOCIALE, CARE
SĂ CONDUCĂ LA CREȘTEREA STANDARDULUI DE VIAȚĂ

OBIECTIVE STRATEGICE
O.S. 1 – Dezvoltare urbană integrată
O.S. 2 - Promovarea eficienței energetice, prin reducerea emisiilor de carbon și
dezvoltarea infrastructurii verzi în mediul urban dezvoltat
O.S. 3 - Cresterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea unei
infrastructuri de transport rutier moderne și durabile
O.S. 4 – Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate, corelat cu
cerințele pieții muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale
moderne
O.S. 5 - Sprijinirea dezvoltării locale prin valorificarea și promovarea potențialului local
existent
O.S. 6 – O localitate mai competitivă, mai inovativă și mai digitalizată

76

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Capitolul V

PLANURI SECTORIALE DE ACŢIUNE
Obiectivul strategic 1. Dezvoltare urbană integrată
Obiectiv operaţional 1.1. Dezvoltarea integrată social, economică și de mediu la nivel local
și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
Plan de măsuri:
M 1.1.1 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și dezvoltarea
de noi servicii culturale
M 1.1.2 Dezvoltarea turismului de agrement
M 1.1.3 Sprijinirea întreprinzătorilor specializați în meșteșugurile tradiționale, fructificarea
potențialului agrofood
M 1.1.4 Promovarea investițiilor orientate către infrastructura verde și siguranta spatiilor
publice
Obiectiv operaţional 1.2. Modernizarea si extinderea reţelelor de utilităţi
Plan de măsuri:
M 1.2.1 Extinderea rețelei de aducţiune cu gaz metan în orasul Negreşti şi în localităţile
componente
M 1.2.2 Conectarea tuturor localităţilor la sistemul centralizat de alimentare cu apă și
evacuare a apelor uzate
M 1.2.3 Creşterea gradului de tratare a apei şi de epurare a apelor uzate
M 1.2.4 Modernizarea si extinderea iluminatului stradal
M 1.2.5. Executarea de puțuri forate pentru crearea unei alternative de asigurare cu apă
Obiectiv operaţional 1.3 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de
sănătate
Plan de măsuri:
M 1.2.1 Crearea, reabilitarea,modernizarea,extinderea şi diversificarea infrastructurii de
sănătate;
M 1.2.2 Acţiuni de educare şi promovare în domeniul sănătăţii;
M 1.2.3 Dotarea spitalelor şi ambulatoriilor cu echipamente moderne;
M 1.2.4 Dezvoltarea şi susţinerea serviciilor medicale în mediul rural;
M 1.2.5 Dezvoltarea resurselor umane implicate în actul medical.
Obiectiv operaţional 1.4 Dezvoltarea serviciilor sociale
Plan de măsuri:
M 1.4.1 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu
echipamente;
M 1.4.2 Derularea de programe de promovare destinate accesului la serviciile sociale de
calitate şi combaterea sărăcie și riscului de excluziune;
M 1.4.3 Furnizarea de servicii sociale diversificate, eficiente și adaptate nevoilor reale ale
beneficiarilor, în scopul reducerii sărăciei și a marginalizării;
M 1.4.4 Sprijinirea dezvoltării ONG-urilor furnizoare de servicii sociale;
M 1.4.5 Sprijinirea mobilizării comunitare şi a voluntariatului.
M 1.4.6. Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale şi urbane aflate în
declin
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Obiectivul strategic 2. Promovarea eficienței energetice, prin reducerea emisiilor
de carbon și dezvoltarea infrastructurii verzi în mediul urban dezvoltat
Obiectiv operaţional 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră
Plan de măsuri:
M 2.1.1 Reabilitarea clădiri rezidențiale în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice
M 2.1.2 Reabilitarea cladirilor nonrezidentiale publice in vederea asigurarii/cresterii
eficientei energetice
M .2.1.3 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
cu destinație de unități de învățământ
Obiectiv operaţional 2.2. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității,a
infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării
Plan de măsuri:
M 2.2.1 Amenajarea de spații verzi((defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;
plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști)
M 2.2.2 Amenajare de păduri-parc (zone de acces, alei cu structura non-invazivă, iluminat
specific, platforme de popas, coridoare ecologice, etc.)
M 2.2.3. Dotarea cu elemente constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri
sanitare, spații pentru întreținere/vestiare, scene, piste pentru bicicliști, trotuare
M 2.2.4. Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (hotspot-uri Wi-Fi, zone
speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.)
M 2.2.5. Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare
avansată de degradare,care nu aparțin patrimoniului cultural
Obiectivul strategic 3. Cresterea accesibilității, conectivității și siguranței prin
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier moderne și durabile
Obiectiv operaţional 3.1. Implementarea mobilitatii urbane durabile: infrastructura de
transport nepoluant, material rulant, troleibuze,autobuze nepoluante, infrastructura ciclism,
infrastructura combustibili alternativi; inclusiv dezvoltarea culoarelorde mobilitate
Plan de măsuri:
M 3.1.1 Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii rutiere utilizate prioritar
de transportul public nepoluant de călători
M 3.1.2 Configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de
transportul public de călători, pentru prioritizarea transportului public de călători, cu bicicleta
și pietonal, accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de personae
M 3.1.3 Amenajarea stațiilor de reîncarcare a automobilelor electrice și electrice hibride
M 3.1.4 Crearea, modernizarea, reabilitarea stațiilor de transport public de călători
M 3.1.5 Dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru managementul parcărilor și crearea,
extinderea, modernizarea sistemelor de e-ticketing
M 3.1.6. Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea pistelor și traseelor pentru biciclete,
a parcărilor pentru biciclete, inclusiv sistemelor de închiriere de biciclete
M 3.1.7. Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii rutiere
Obiectivul strategic 4. – Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate și
favorabil incluziunii, corelat cu cerințele pieții muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri
educaționale moderne
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Obiectiv operaţional 4.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel
antepreșcolar și preșcolar, învătământ primar și gimnazial;
Plan de măsuri:
M 4.1.1 Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurală în funcție de
nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate) infrastructurii educaționale
pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (gradinițe) în mediul urban și
rural;
M 4.1.2 Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurală în funcție de
nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate) infrastructurii educaționale
pentru învățământul general(școli I-VIII inclusive nivelul clasei pregătitoare) în mediul urban
și rural;
M 4.1.3 Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii sportive asociate
unităților de învătământ,inclusiv a centrelor de pregătire sportivă (inclusiv olimpice, stabilite
pe lângă școli sau instituții de învătământ).
Obiectiv operaţional 4.2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale învătământ
secundar superior, filiera vocațională și tehnologică și învătământ profesional
Plan de măsuri:
M 4.2.1 Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurală în funcție de
nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate) infrastructurii educaționale
pentru învățământul profesional și tehnic (licee tehnologice și școli profesionale) și cel
vocațional, în mediul urban și rural;
M 4.2.2 Crearea și dezvoltarea de platforme digitale de comunicare și schimb de documente
(inclusiv lecții digitalizate),baze de date și biblioteci virtuale pentru elevi și studenți,părinți și
școala,live streaming, dotarea cu echipamente și infrastructura de proiectare și mapare video.
M 4.2.3 Acțiuni de creșterea/dezvoltarea capacității administrative a beneficiarilor
Obiectivul strategic 5. - Sprijinirea dezvoltării locale prin valorificarea și promovarea
potențialului local existent
Obiectiv operaţional 5.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv,dinamic şi competitiv;
Plan de măsuri:
M 5.1.1 Stimularea dezvoltării sectorului privat pentru creşterea numărului de locuri de muncă;
M 5.1.2 Dezvoltarea sectorului IMM;
M 5.1.3 Atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea economiei locale.
Obiectiv operaţional 5.2 Sprijinirea competitivităţii produselor locale
Plan de măsuri:
M 5.2.1 Sprijinirea activităţilor cu profil agricol;
M 5.2.2 Dezvoltarea de servicii de promovare a producătorilor locali;
M 5.2.3 Dezvoltarea reţelelor de artizanat;
M 5.2.4 Dezvoltarea activităţilor non-agricole în zona rurală;
M 5.2.5 Dezvoltarea sistemului de irigaţii pentru agricultură;
M 5.2.6 Sprijinirea funcţionării Grupurilor de Acţiune Locală(GAL-uri);
M 5.2.7 Dezvoltarea unei reţele de colectare,depozitare,valorificare a mărfurilor.
79

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Obiectivul strategic 6 – O localitate mai competitivă, mai inovativă și mai digitalizată
Obiectiv operaţional 6.1. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Plan de măsuri:
M 6.1.1 Impulsionarea cresterii si competitivitatii IMM-urilor
M 6.1.2 Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industriala si
antreprenoriat
Obiectiv operaţional 6.2. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul
cetățenilor, al companiilor și al guvernelor
Plan de măsuri:
M 6.2.1 Digitalizarea administrației publice locale inclusiv prin dezvoltarea de sisteme integrate
inteligente.;
M 6.2.2 Transformarea digitală a companiilor prin adoptarea tehnologiilor și instrumentelor
digitale;
M 6.2.3 Investitii pentru crearea, dezvoltarea de huburi de inovare digital
Obiectiv operaţional 6.3 Eficientizarea serviciilor publice
Plan de măsuri:
M 6.3.1 Îmbunătăţirea managementului serviciilor administraţiei publice locale;
M 6.3.2 Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică.
M 6.3.3 Îmbunătăţirea procesului consultativ al administraţiei publice locale;
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Capitolul VI.

Plan de acţiuni 2021-2027 Oraşul Negreşti
Obiectiv strategic I: Dezvoltare urbană integrată
Obiectiv operaţional 1.1: Dezvoltarea integrată social, economică și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și
securității în zonele urbane
Nr.

Denumire activitate

1.

Amenajare zonei de agrement „Parc Obor”amenajare spaţii verzi,alei pietonale,iluminat
public,amenajare locuri de joacă,realizare
ştrand adulţi si copii/piscină acoperită,dotare
mobilier urban.
Construire și dotarea clădire „Bibliotecă
Orăşenească Constantin Macarovici”

2.
3.

4.

5.

Amenajare zonei de agrement „Parc
Horeanca”-amenajare spaţii verzi, alei
pietonale,pergole,iluminat public, amenajare
locuri de joacă, dotare mobilier urban,utilități
aferente.
Amenajarea,modernizarea spaţiilor destinate
copiilor;amenajare spaţii verzi, dotare mobilier urban, înfiinţarea de reţele wireless pentru
accesul gratuit la internet.
Construirea,
extinderea,
modernizarea,
reabilitarea, dotarea cladirilor cu functii
culturale, biblioteci, muzee,teatre;

Rezultate
aşteptate
Diversificarea
posibilităţilor de
petrecere a
timpului liber.
Creşterea numărului de cititori
Diversificarea
posibilităţilor de
petrecere
a
timpului liber.

Termen
estimat

Buget
estimativ

Sursa de
finanţare

2027

3.000.000lei

POR
BUGET LOCAL

2022-2027

3.000.000lei

2023-2027

Diversificarea
posibilităţilor de
2021 -2027
petrecere
a
timpului liber.
Menţinerea
capitalului uman
2022-2027
in Negreşti

POR
BUGET LOCAL

1.500.000lei

POR
BUGET LOCAL

400.000lei

POR
BUGET LOCAL
POR
BUGET LOCAL

Responsabili
U.A.T. Negreşti
M.F.E.

U.A.T. Negreşti
M.F.E.
U.A.T. Negreşti
M.F.E.

U.A.T. Negreşti
M.F.E.
U.A.T. Negreşti
M.F.E.
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6.
7.

8.

9.

10.

Dezvoltarea de infrastructuri moderne pentru
procesarea produselor alimentare și non
alimentare(lână,plante textile, etc.).
Înfiintarea de hub-urilor alimentare locale de
tipul “one-stop” care permit grupurilor de
fermieri și producatori de a colabora pentru a
servi nevoile clienților mari
Modernizarea şi extinderea Casei de Cultură
a oraşului Negreşti

Menţinerea
capitalului uman
in Negreşti
Menţinerea
capitalului uman
in Negreşti

2021-2027

2021-2027

Creşterea numărului de acţiuni
culturale; creşterea numărului 2021-2027
de spectatori
Amenajare platformă deșeuri vegetale și Cantitatea
de
deșeuri
din
construcții
conform deșeuri procesată 2021 -2027
reglementărilor
Extinderea sistemului de supraveghere video
în satele componente ale U.A.T.

Înfiinţarea și dotarea unui centru pentru
11.
câinii fără stăpân

Număr de
camere instalate
Număr de padocuri realizate

POR

2021 -2027
2021 -2027

POR

POR
2.000.000lei
BUGET LOCAL
BUGET LOCAL
AFM

U.A.T. Negreşti
M. D.L.P. A
U.A.T. Negreşti
M.D.L.P..A.
P.O.R
M.D.L.P.D.A.
P.O.R
U.A.T. Negreşti
U.A.T. Negreşti
AFM

250.000

BUGET LOCAL

U.A.T. Negreşti

200.000

Granturi
europene
BUGET LOCAL

U.A.T. Negreşti

Sursa de
finanţare
BUGET LOCAL
Consiliul
Județean
P.O.I.M

Responsabili

Obiectiv operaţional 1.2. Modernizarea si extinderea reţelelor de utilităţi
Nr.
1.

Denumire activitate
Executarea de puțuri forate pentru
crearea unei alternative de
asigurare a apei

Rezultate
aşteptate
Executia de puțuri
forate

Termen
estimat

Buget
estimativ

2021-2027

300.000

U.A.T. Negreşti
M.F.E.

82

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

2.
3.
4.

Extinderea reţelei de aducţiune cu gaz
metan în oraşul Negreşti şi în localităţile
componente.
Reabilitare și eficientizare sistem de
iluminat public stradal în oraşul
Negreşti,județul Vaslui.
Extinderea şi reabilitarea reţelei de
alimentare cu apa în oraşul Negreşti si
localităţile componente.

Creşterea nivelului
de trai; dezvoltarea
economiei locale
Reducerea
cheltuielilor cu utilităţile
Creşterea nivelul
de trai; dezvoltarea
economiei locale

2021-2027

6.000.000lei

2021-2027

1.500.000lei

2021-2027

3.000.000euro

M.L.P.D.A.
BUGET LOCAL
P.O.I.M
A.F.M.
Buget local
P.O.I.M
Buget local

U.A.T. Negreşti
GAZ EST
U.A.T. Negreşti
M.M.
M.F.E.
U.A.T. Negreşti
M.F.E.
Consiliul
Judeţean

Obiectiv operaţional 1.3 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor de sănătate
Nr.
1.

2.

3.

Denumire activitate
Reabilitare, modernizare și dotare
Orășenesc Negrești, județul Vaslui.

Rezultate aşteptate

Spital Număr
de
paturi
înfiinţate;
Creşterea stării de sănătate a locuitorilor.
Îmbunătăţirea parcului auto specializat al Eficientizarea serviciilor
spitalului pentru intervenţii în caz de urgenţe medicale;
medicale.
Reducerea timpului de
intervenţie.
Atragerea de capital privat în dezvoltarea Alternativa serviciilor de
sectorului medical.
calitate
în
sectorul
medical

Termen de
implementa
re
2021-2027

2021-2027

2021-2027

Buget
Estimativ

Responsabili
Ministerul Sănătăţii
U.A.T. Negreşti
M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti
Ministerul Sănătăţii
U.A.T. Negreşti
Mediul Privat
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4.

Dezvoltarea serviciilor de sănătate şi creşterea Creşterea nr.de persoane
gradului de acces la serviciile de sănătate de care beneficiază de serbaza,inclusiv pentru grupurile vulnerabile.
vicii medicale;
Creşterea nr. de medici
specialişti

Ministerul Sănătăţii
U.A.T. Negreşti
2027

Obiectiv operaţional 1.4 Dezvoltarea și diversificarea beneficiilor și serviciilor sociale prin îmbunătățirea infrastructurii
sociale
Nr.
1.

2.

3

4

Denumire activitate

Rezultate aşteptate

Termen de
implementare

Crearea de locuințe sociale pentru tineri si Imbunatatirea condițiilor de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune locuit, creşterea nivelului de
2021-2027
socială
trai; creşterea gradului de
civilizaţie urbană.
Înfiintare centru și servicii pentru victimele Diminuarea
efectelor
violenței domestice (adăpost, recuperare, violentei
domestice,
consiliere, etc.)
sprijinirea victimelor în 2021- 2027
vederea incluziunii sociale.
Înființarea centru de zi pentru vârstnici, precum Implicarea
persoanelor
și dezvoltarea activitatilor de voluntariat
varstnice la viata comunitatii
in
vederea
prevenirii
fenomenului dependentei.
Accesibilizarea instituțiilor și a clădirilor publice Cresterea calitatii vietii
pentru toate persoanele cu handicap, indiferent persoanelor cu dizabilitati
de tipul de handicap.

Buget
Estimativ

Responsabili

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL

2021-2027

CONSILIUL LOCAL

2021-2027

CONSILIUL LOCAL
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5

6

7.

8.

9.

Înființarea unui cabinet medical școlar pentru Dezvoltarea
retelei
de
scolile din zona rurala
medicina scolara din zona
rurala
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Imbunatatirea conditiilor de
Centrului de zi
lucru in centru raportat la
standardele minime de
calitate
Dezvoltarea de programe privind incluziunea Număr de campanii pentru
socială a comunităţii rurale (inclusiv romi) în combaterea discriminarii;
Reducerea nr. de persoane
rândul comunităţii urbane.
aflate în risc de sărăcie si excluziune socială.
Extinderea serviciilor de îngriire la domiciliu Creşterea calităţii vieţii
pentru persoanele vârstnice cu probleme sociale, pentru un numar mai mare
în special in mediul rural
de varstnici prin oferirea
unor servicii sociale şi
medicale
la
domiciliul
acestora.
Dezvoltarea activităților de informare și Prevenirea situațiilor de risc
conștientizare a membrilor comunității privind la care pot fi supuși
fenomenele de violenta, abuz si neglijare
copiii/familiile

10. Dezvoltarea parteneriatelor dintre
furnizorii publici şi privaţi din domeniul
serviciilor sociale

Imbunătățirea nivelului de
trai
al
familiilor
de
vulnerabile

2021-2027

2021-2027

2021-2027

Ministerul Sanatatii
DSP
Consiliul Local
DAS Negresti
Consiliul local

Consiliul local
DAS.

2021-2027

Consiliul local
DAS.

2021-2027

Consiliul local
DAS.

2021-2027

Consiliul local
DAS.

85

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Obiectivul strategic 2. Promovarea eficienței energetice, prin reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea

infrastructurii verzi în mediul urban dezvoltat

Obiectiv operaţional 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Nr.
Denumire activitate
Rezultate aşteptate
1. Reabilitarea clădiri rezidențiale în vederea Reducerea poluării;
asigurării/creșterii eficienței energetice
Creşterea
eficienţei
energetice
2. Reabilitarea cladirilor nonrezidentiale publice in Reducerea poluării;
vederea asigurarii/cresterii eficientei energetice Creşterea
eficienţei
energetice
3.
4.

5.

Încurajarea soluţiilor alternative pentru
producerea energiei electrice.
Creșterea eficienței energetice la Școala
Generală Mihai David, orașul Negrești, județul
Vaslui prin modernizarea clădirilor existente cu
destinația unitate de învățământ

Reducerea nivelului de
poluare.
Reducerea anuală a
cantităţii gazelor cu efect
de seră
Reducerea consumului
anual de energie
Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat Reducerea consumului
public stradal în oraşul Negreşti,județul Vaslui. anual de energie

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

Consiliul local
Partener extern

2021-2027

2021-2027

-

2021-2027

2021-2027

2021-2027

Responsabili

M.D.L.P.A.
A.F.M.
U.A.T. Negreşti
M.D.R.A.P.

3.000.000 lei

1.500.000lei

M.D.L.P.A.
A.F.M.
U.A.T. Negreşti
A.F.M.
Buget local
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Obiectiv operaţional 2.2. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității,a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea
poluării

Nr.
Denumire activitate
1. Amenajare zonei de agrement „Parc Horeanca”amenajare spaţii verzi, alei pietonale,pergole,
iluminat public, amenajare locuri de joacă,
dotare mobilier urban,utilități aferente.
2.
3.

Rezultate aşteptate
Diversificarea
posibilităţilor
de
petrecere a timpului
liber.

Desființare CT 1 și Construire clădire servicii
Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile Crearea de facilități
amenajate (hotspot-uri Wi-Fi, zone speciale pentru recreere
amenajate pentru sport etc.)

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

2023-2027

1.500.000lei

U.A.T. Negreşti
POR

2021-2027

2021-2027

Responsabili
POR
Buget local

3.000.000 lei

M.D.L.P.A.
A.F.M.
U.A.T. Negreşti

Obiectivul strategic 3. Cresterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea unei infrastructuri de

transport rutier moderne și durabile

Obiectiv operaţional 3.1. Implementarea mobilitatii urbane durabile: infrastructura de transport nepoluant, material rulant,
troleibuze,autobuze nepoluante, infrastructura ciclism, infrastructura combustibili alternativi; inclusiv
dezvoltarea culoarelorde mobilitate
Nr.
Denumire activitate
Rezultate aşteptate
1. Dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru Eficientizarea
managementul parcărilor și crearea, extinderea, managementului pentru
modernizarea sistemelor de e-ticketing
parcare

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

2021-2027

-

Responsabili
POR
Buget local
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2.
3.
3.

Reabilitarea strazilor principale și a ulițelor din
satele componente Valea Mare; Poiana;
Căzăneşti; Glodeni; Parpaniţa; Cioatele
Amenajare parcări rezidențiale

Asfaltarea a 20 km de
drum;creşterea siguranţei circulaţiei
Număr
de
parcări
realizate
Reabilitarea, modernizarea extinderea străzilor Asfaltarea a 5 km de
urbane din orașul Negrești
strazi; creşterea siguranţei circulaţiei

2021-2027

30.000.000lei

M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti

2021 - 2027

U.A.T. Negreşti

2021-2027

M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti

3.000.000 lei

Obiectivul strategic 4. – Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate și favorabil incluziunii,

corelat cu cerințele pieții muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale
moderne

Obiectiv operaţional 4.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel antepreșcolar și preșcolar, învătământ
Primar și gimnazial
Nr.

Denumire activitate

Rezultate asteptate

1.

Modernizare gradiniţa cu program prelungit
”Norocel” prin construirea unei Săli de
spectacole si dotarea acesteia.
Constructia și echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilitati)
infrastructurii educationale pentru educatia
timpurie prescolara și primară (gradinită
+școală) în satul Cioatele
Constructia, și echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilitati)
infrastructurii educationale pentru educatia
timpurie anteprescolara (crese) si prescolara
(gradinite) în orașul Negrești

Îmbunătăţirea,
creşterea
calităţii în învăţământul
preşcolar
Număr de dotări;
Număr de elevi care
beneficiază de infrastructura modernizată

2.

3.

Număr de dotări;
Număr de elevi care
beneficiază de infrastructura modernizată

Termen de
implementare

2021 -2027

Buget
Estimativ

Responsabili
M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti
POR

2021 -2027

M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti
POR

2021 -2027

M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti
POR
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4.

5.

Consolidarea, modernizarea, , dotarea cu Număr de dotări;
echipamente didactice şi echipamente IT a Număr de elevi care
“Grădiniţei Negreşti Sat”
beneficiază de infrastructura modernizată.
Înfiinţare centru after-school, creşe,grădiniţe Număr de elevi care
în mediul urban și rural.
beneficiază
de
infrastructura modernizată

M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti
POR

2021 -2027

M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti
POR

2021 - 2027

Obiectiv operaţional 4.2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale învătământ secundar superior, filiera vocațională și
tehnologică și învătământ profesional
Nr.

Denumire activitate

Rezultate asteptate

1.

Reamenajare corp clădire C2, Liceul
tehnologic ,,Nicolae Iorga”, str.Decebal nr.6,
oraș Negrești,județul Vaslui
Construire săla de sport corp A, Liceul
tehnologic ,,Nicolae Iorga”,oraș Negrești,
județul Vaslui
Construire Bază sportivă tip I, Liceul
tehnologic ,,Nicolae Iorga”, strada Decebal
nr.6, oraș Negrești,județul Vaslui

Număr de elevi care
beneficiază
de
infrastructura modernizată
Număr de elevi care
beneficiază de infrastructura modernizată
Număr de elevi care
beneficiază
de
infrastructura modernizată

2.
3.

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

Responsabili
M.D.L.P.A.
U.A.T. Negreşti
POR
CNI
U.A.T. Negreşti
POR
CNI
U.A.T. Negreşti
POR

2021 -2027
2021 -2027
2021-2027

Obiectivul strategic 5. - Sprijinirea dezvoltării locale prin valorificarea și promovarea potențialului local existent
Obiectiv operaţional 5.1 Crearea unui mediu de afaceri atractiv,dinamic şi competitiv
Nr.

Denumire activitate

Rezultate asteptate

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

Responsabili
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1.
2.
3.
4.

Dezvoltarea unui incubator de afaceri şi a
unui centru de sprijin pentru întreprinderi.
Stimularea înfiinţării de asociaţii și grupuri
de producători locali în vederea amplificării
valorificării resurselor locale.
Stabilirea unui set de facilităţi la înfiinţarea
unei afaceri pe teritoriul oraşului Negreşti.
Elaborarea de proiecte investiționale comune
cu alte UAT-uri pentru dezvoltarea durabilă
a zonei.

Suprafeţe construite;
Număr de beneficiari.
Număr de grupuri
asociaţii înfiinţate.

si

Număr de locuri de munca
create.
Număr de proiecte implementate.

U.A.T. Negreşti

2021-2027

U.A.T. Negreşti
Mediul privat

2021-2027
2021-2027

Parteneriate publiceprivate

2021-2027

U.A.T. Negreşti

Obiectiv operaţional 5.2 Sprijinirea competitivităţii produselor locale

Nr.

Denumire activitate

1.

Organizarea producătorilor în asociaţii cooperatiste cu capacităţi proprii de transformare şi comercializare a produselor agricole.
Identificare,cumpărare,concesionare
terenuri pentru sprijinirea economiei locale,
a fermierilor şi producătorilor agricoli.
Extinderea proiectelor relevante ale oraşului
asupra zonei rurale prin atragerea fondurilor
nerambursabile aflate sub admnistrarea
Grupului de Acţiune Locală “Stefan cel
Mare”.

2.
3.

Rezultate asteptate
Număr asociaţii.
Creşterea nivelului de trai
si
stimularea
producătorilor locali
Număr de proiecte implementate.

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

Responsabili

2021-2027

Mediul privat

2021-2027

U.A.T. Negreşti
Mediul Privat
U.A.T. Negreşti

2021-2027
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Obiectivul strategic 6. – O localitate mai competitivă, mai inovativă și mai digitalizată
Obiectiv operaţional 6.1. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Nr.
Denumire activitate
1. Învestitii directe în IMM-urile membre în
vederea dezvoltării de noi activități industriale,
în corelare cu nevoile evidențiate din analiza
lanțului valoric
Învestitii pentru crearea și/sau dezvoltarea
incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri,
pentru promovarea serviciilor si beneficiilor
oferite de acestea și pentru formarea
2.
competentelor personalului acestora care să
poată oferi sprijin personalizat relevant
clienților și potențialilor viitori antreprenori

Rezultate asteptate
Cresterea productivității
economice prin cercetare
și inovare
Locuri de muncă create
Număr de întreprinderi
care beneficiază de
sprijin,

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

Responsabili
Mediul privat

2021-2027

Mediul privat

2021-2027

Obiectiv operaţional 6.2. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

Nr.
Denumire activitate
1. Digitalizarea în totalitate a administrației
publice locale prin dezvoltarea de sisteme
integrate inteligente

Rezultate asteptate
Eficientizarea serviciilor
publice prin reducerea
timpului de efectuare a
plăţii.
Număr de persoane beneficiare de astfel de
servicii.

Termen de
implementare

2021-2027

Buget
Estimativ

Responsabili

Primăria Negreşti
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2.

Dezvoltarea competențelor pentru specializarea Număr
de
inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat implementate.

proiecte

Mediul privat

2021-2027

Obiectiv operaţional 6.3 Eficientizarea serviciilor publice

Nr.

Denumire activitate

1.

Extinderea sistemului de supraveghere video în
satele componente ale U.A.T.

Număr
instalate

Înfiinţarea și dotarea unui centru pentru câinii
fără stăpân
Îmbunătățirea serviciilor locale de bază pentru
populație prin achiziția de autoutilitare, utilaje
de grădinărit, camioane, tractoare, autogreder,
sărărițe etc.
Formarea continuă a personalului

Număr de padocuri
realizate
Eficientizarea serviciilor
publice.
Număr de beneficiari

2.
3.

4.

Rezultate asteptate
de

camere

Număr de cursuri;
Număr de beneficiari.

Termen de
implementare

Buget
Estimativ

Responsabili

2021 -2027

250.000

BUGET LOCAL

2021 -2027

200.000

Granturi europene
BUGET LOCAL

2021-2027

U.A.T. Negreşti
G.A.L. Ștefan cel Mare

2021 - 2027

U.A.T. Negreşti
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Capitolul VII.

Portofoliul de proiecte al Oraşului Negreşti 2021 - 2027
TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN
ORAŞUL NEGREŞTI, JUDEȚUL VASLUI.
1.

Amplasare

Oraşul Negreşti şi satele componente Poiana, Valea Mare , Căzăneşti, Cioatele, Parpaniţa şi Glodeni.

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

∙ Creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
∙ Dezvoltare urbană durabilă integrată
∙ Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
∙ Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi
∙ Sistemul de iluminat public în oraşul Negreşti este vechi şi parţial nefuncţionabil, multe zone fiind
neacoperite.

Activităţi

4.

∙Înlocuire lămpi de iluminat actuale cu cele cu tehnologie LED
∙Reabilitare şi/sau înlocuire punte de aprindere;
∙Instalare sisteme de telegestiune a iluminatului public.

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

∙Înlocuire lampi actuale în proporţie de 100%
∙Sistem de telegestiune funcţional;
∙Extindere reţea de iluminat public pe o lungime de 5km.

7.

Buget

1.500.000 LEI

8.

Surse de finanţare

AFM, BUGET LOCAL,POR

9.

Stadiul
actual
implementării

al

Proiect depus spre finanțare la Administrația Fondului de Mediu
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TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPITAL ORĂȘENESC NEGREȘTI, JUDEȚUL
VASLUI.
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

Oraşul Negreşti, Str.Decebal,nr.5
∙ Dezvoltare urbană integrată
∙ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
∙ Îmbunătățirea nivelului de sănătate a populației orașului Negrești și a comunelor învecinate prin
asigurarea de servicii medicale.

4.

Activităţi

∙Întocmirea documentațiilor tehnico-economice
∙ Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect,
obţinere avize şi acorduri);
∙ Implementarea proiectului

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

∙ Accesul cetățenilor la infrastructura de sănătate
∙ Înființarea a 70 paturi
∙ Reducerea substanțială a timpului necesar deplasării locuitorilor către o unitate spitalicească

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

M.D.L.P.A. prin C.N.I.
PROIECT propus
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TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ÎN NEGREȘTI SAT ȘI SATELE COMPONENTE:
POIANA, VALEA MARE,PARPANIȚA ȘI CĂZĂNEȘTI” ORAŞ NEGREŞTI, JUDEȚUL VASLUI
Oraşul Negreşti și satele componente

1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

∙ Dezvoltarea unei mobilitati locale durabile
∙ Modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti: cresterea vitezei, sigurantei
rutiere, portantei drumurilor comunale și a strazilor urbane

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

∙ Modernizarea drumurilor orăşeneşti şi săteşti cu efecte benefice asupra dezvoltării economice a
oraşului prin conectarea diferitelor zone la drumurile judeţene şi naţionale.
∙ Trafic auto îngreunat sub acțiunea traficului și a factorilor climatici datorită suprafeței drumurilor
degradate.
∙ Modernizarea drumurilor prin asfaltare
∙ Asigurarea scurgerii apelor
∙ Creșterea siguranței rutier
∙ Realizarea podețelor și amenajarea drumurilor laterale

Rezultate:
5. -Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

∙ Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate
∙ Număr de locuitori beneficiari

7.

20.000.000 LEI

Buget

8. Surse de finanţare
9.

Stadiul
actual
implementării

PNDL I
al

DERULARE
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TITLUL PROIECTULUI: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA GENERALĂ MIHAI DAVID, ORAȘUL
NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI PRIN MODERNIZAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE CU
DESTINAȚIA UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Oraşul Negreşti, str.Gării nr.6

1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

∙ Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi
îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea
consumului anual de energie finală

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

∙ Creșterea gradului de confort,reducerea cheltuielilor de întreținere prin realizarea de economie de
energie și diminuarea degajărilor de dioxid de carbon.

4.

Activităţi

∙ Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor
∙ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă
energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED
∙ Reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea
agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum
∙ Lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor.

Rezultate:
5. -Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

∙ Reducerea consumului de energie totală finală
∙ Reducerea anuală estimată a cantităţii gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2;

7.

3.000.000 LEI

Buget

8. Surse de finanţare
9.

Stadiul
actual
implementării

AFM, BUGET LOCAL,POR
al

Întocmire proiect tehnic,scriere cerere de finanțare către AFM.
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TITLUL PROIECTULUI: EXTINDEREA REŢELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE
Oraşul Negreşti şi satele componente Poiana, Valea Mare , Căzăneşti, Cioatele, Parpaniţa şi Glodeni.

1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

∙ Oraşul Negreşti dispune de sistem de distribuţie gaze naturale doar în proporţie de 80% în zona urbană
și în satul Parpanița, celelalte sate componente nefiind încă branşate.

4.

Activităţi

∙ Extindere reţea distribuţie gaze în oraşul Negreşti şi satele componente Poiana, Valea Mare , Căzăneşti,
Cioatele şi Glodeni.

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

∙ Dezvoltare urbană durabilă integrată
∙ Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi

∙ Numărul de persoane racordate la reţeaua de distribuţie gaze naturale.
∙ Extindere reţea de distribuţie gaze naturale pe o lungime de 22 km
5.500.000 LEI
POIM, PNDL, BUGET LOCAL,
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: REAMENAJARE CORP CLĂDIRE C2, LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE IORGA”,
STR.DECEBAL NR.6, ORAȘ NEGREȘTI,JUDEȚUL VASLUI
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti, str.Decebal,nr.6
∙ Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate și favorabil incluziunii
∙ Dezvoltarea infrastructurii educaționale învătământ secundar superior, filiera vocațională și tehnologică
și învătământ profesional
∙ Infrastructura de învățământ necesită permanent îmbunătătirea tuturor necesităților specifice actului
educațional și trebuie în permanență reabilitată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat
de desfășurare a învățământului.
∙ Elaborarea studiului de fezabilitate
∙ Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect,
obţinere avize şi acorduri);
∙ Implementarea proiectului
∙ Asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind condițiile și accesul la educație,
crearea de locuri de muncă în perioada de execuție
∙ Numărul de elevi de învăţământ liceal beneficiar
8.500.000 LEI
M.D.L.P.A. prin C.N.I
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA (INCLUSIV ACCESIBILIZARE PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITĂȚI) INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU EDUCATIA TIMPURIE
PRESCOLARĂ ȘI ȘCOLARĂ(GRADINITĂ ȘI ȘCOALĂ) ÎN SATUL CIOATELE
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti, Sat Cioatele
∙ Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate și favorabil incluziunii
∙ Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel antepreșcolar și preșcolar, învătământ primar și
gimnazial
∙ Infrastructura de învățământ necesită permanent îmbunătătirea tuturor necesităților specifice actului
educațional și trebuie în permanență reabilitată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de desfășurare
a învățământului.
∙Actualizarea studiului de fezabilitate
∙ Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect,
obţinere avize şi acorduri);
∙ Implementarea proiectului
∙ Asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind condițiile și accesul la educație
∙ Număr de elevi beneficiar
2.500.000 LEI
M.D.L.P.A., COFINANȚARE BUGETUL LOCAL
PROIECT PROPUS
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TITLUL PROIECTULUI: CONSTRUIRE ȘI DOTAREA CLĂDIRE „BIBLIOTECĂ ORĂŞENEASCĂ CONSTANTIN
MACAROVICI”
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti
∙ Dezvoltare urbană integrată
∙ Dezvoltarea integrată social, economică și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului
și securității în zonele urbane
∙ Actuala clădire a biliotecii aparține comunității evreiești, fiind revendicată. Pentru desfășurarea în
continuare a activității bibliotecei este necesară construcția unei noi clădiri sau alocarea unui spațiu
adecvat care să permită contactul direct cu cartea.
∙Identificare teren
∙ Elaborarea Studiului de fezabilitate,Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori,
elaborare proiect,obţinere avize şi acorduri);
∙ Implementarea proiectului
∙ Rezolvarea unei probleme strigente la nivelul comunității
∙ Număr de cititori
M.F.E., P.O.R., COFINANȚARE BUGETUL LOCAL
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, STR.DECEBAL, NR.6, ORAȘ NEGREȘTI, LICEUL
TEHNOLOGIC „NICOLAE IORGA”-CORP B, JUDEȚUL VASLUI
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti, Str.Decebal,nr.6
∙ Îmbunatatirea accesului la servicii de calitate si favorabile incluziunii în educatie prin dezvoltarea
infrastructurii
∙ Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învătământ secundar superior, filiera vocatională și
tehnologică și învătământ profesional
∙ Infrastructura de învățământ necesită permanent îmbunătătirea tuturor necesităților specifice actului
educațional inclusiv prin construirea infrastructurii sportive
∙Întocmirea documentațiilor tehnico-economice
∙ Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect,
obţinere avize şi acorduri);
∙ Implementarea proiectului
∙ Accesul elevilor din cadrul liceului la o baza sportivă modernă
∙ Teren amenajat - 13202 mp
∙ Reducerea substanțială a nivelului ridicat al ratei de părăsire timpurie a școlii
M.D.L.P.A. prin C.N.I.
PROIECT AFLAT PE LISTA SINTEZĂ A COMPANIEI NATIONALE DE INVESTIȚII
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TITLUL PROIECTULUI: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE ZI
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti,str.Decebal
∙ Dezvoltare urbană integrată
∙ Dezvoltarea și diversificarea beneficiilor și serviciilor sociale prin îmbunătățirea infrastructurii sociale
∙ Creșterea calității vieții pentru persoanele defavorizate social și economic de pe raza orașului Negrești
∙ Identificare axă finanțare
∙ Întocmire documentație tehnico-economice
∙ Intocmire cerere de finanțare
∙ Implementare proiect
∙ număr de beneficiari
∙ încurajarea unui stil de viață sănătos și activ pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor beneficiare
∙ scăderea abandonului şcolar, creşterea rezultatelor şcolare.
M.M., M.F.E.prin P.O.R
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: ÎNFIINȚAREA CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI, PRECUM ȘI DEZVOLTAREA
ACTIVITATILOR DE VOLUNTARIAT
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti
∙ Dezvoltare urbană integrată
∙ Dezvoltarea și diversificarea beneficiilor și serviciilor sociale prin îmbunătățirea infrastructurii sociale
∙ Dezvoltarea unor servicii de îngrijire a persoane vârstnice
∙ Stoparea discriminării pe bază de vârstă și încurajarea îmbătrânirii active
∙ Identificare amplasament
∙ Implementare proiect
∙ Sprijnirea si asistenta pentru persoanele varstnice prin înființarea unui centru de zi
∙ Încurajarea îmbătrânirii active
∙ număr de beneficiari
∙ încurajarea unui stil de viață sănătos și activ pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice
∙ număr de locuri de muncă înființate
M.M., M.F.E prin P.O.R
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: AMENAJARE PĂDURE-PARC „PARC HOREANCA” - AMENAJARE SPAŢII VERZI,
ALEI PIETONALE,PERGOLE,ILUMINAT PUBLIC, AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ, DOTARE
MOBILIER URBAN,UTILITĂȚI AFERENTE
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti
∙ Promovarea eficienței energetice, prin reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea infrastructurii verzi
în mediul urban dezvoltat
∙ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității,a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea
poluării
∙ Regenerarea spațiilor urbane degradate sau abandonate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce
promovează infrastructura verde în zonele urbane
∙ Întocmirea documentației tehnico-economică
∙ Întocmirea cererii de finanțare
∙ Implementare proiect
∙ Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în zonele urbane
∙ Populația care are acces la infrastructure verzi noi sau modernizate în zonele urbane
M.F.E prin P.O.R
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: DEMOLARE CENTRALĂ TERMICĂ NR.1 ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE UTILITATE PUBLICĂ
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti, Str. Nicolae Bălcescu
∙ Promovarea eficienței energetice, prin reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea infrastructurii verzi
în mediul urban dezvoltat
∙ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității,a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea
poluării
∙ Regenerarea spațiilor urbane degradate sau abandonate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce
promovează infrastructura verde în zonele urbane și reincluderea acestora în circuitul social/ economic
sau ca rezervă de teren pentru viitoare investitii la nivelul oraselor
∙ Întocmirea documentației tehnico-economică
∙ Întocmirea cererii de finanțare
∙ Implementare proiect
∙ Suprafața infrastructurii care beneficiază de sprijin în zonele urbane

M.F.E prin P.O.R
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN ORAȘUL
NEGREȘTI ȘI LOCALITĂŢILE COMPONENTE
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti și satele componente
∙ Dezvoltare urbană integrată
∙ Modernizarea si extinderea reţelelor de utilităţi

∙ Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă are ca obiectiv atât realizarea unei soluţii
alternative de alimentare cu apă, cât şi creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii oraşului Negrești,
acoperirea necesarului de apă, utilizarea eficientă a resurselor de apă, asigurarea calităţii corespunzătoare
a apei potabile.
∙ Întocmirea cererii de finanțare
∙ Elaborarea Studiului de fezabilitate,Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori,
elaborare proiect,obţinere avize şi acorduri);
∙ Implementarea proiectului
∙ Asigurarea unei calităţi certificate a apei în localitatea Negrești
∙ Număr de beneficiar
∙ Număr de branșamente realizate
M.F.E., P.O.I.M., COFINANȚARE BUGETUL LOCAL
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: AMENAJAREA DE SPAŢII DE PARCARE, ÎN SPECIAL ÎN APROPIEREA INSTITUŢIILOR
PUBLICE
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti
∙ Cresterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea unei infrastructuri de
transport rutier moderne și durabile
∙ Implementarea mobilitatii urbane durabile: inclusiv dezvoltarea culoarelor de mobilitate
∙ Prin amenajarea unor spaţii de parcare, în special în apropierea unităţilor publice, se va decongestiona
traficul rutier şi pietonal, se vor crea condiţii civilizate de parcare, se vor disciplina şoferii şi pietonii, nu
se vor mai încălca regulile de circulaţie .
∙ Identificare de noi amplasamente
∙ Elaborarea Studiului de fezabilitate,Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori,
elaborare proiect,obţinere avize şi acorduri);
∙ Implementarea proiectului
∙ Creşterea numărului de locuri de parcare
∙ Creşterea numărului de locuri de muncă
∙ Creşterea veniturilor la bugetul local
M.D.L.P.A., P.O.R., COFINANȚARE BUGETUL LOCAL
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE INCLUSIV PENTRU SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ
1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

9.

Stadiul actual al
implementării

Oraşul Negreşti, str.Nicolae Bălcescu nr.1
∙ O localitate mai competitivă, mai inovativă și mai digitalizată
∙ Creşterea gradului de intervenţie în situaţii de urgenţă.

∙ Îmbunătățirea serviciilor locale de bază pentru populație prin achiziția de autoutilitare, utilaje de
grădinărit, camioane, tractoare, autogreder, sărărițe etc..
∙ Identificare necesități
∙ Scriere proiect și a cererii de finanțare;
∙ Implementarea proiectului
∙ Achiziția de maşini şi utilaje de intervenţie; capacitate ridicată de răspuns în cazul producerii unor
hazarde naturale sau antropice.
M.A.D.R, GAL ȘTEFAN CEL MARE, COFINANȚARE BUGETUL LOCAL
PROPUNERE
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TITLUL PROIECTULUI: ÎNFIINTAREA DE HUB-URILOR ALIMENTARE LOCALE DE TIPUL “ONE-STOP” CARE
PERMIT GRUPURILOR DE FERMIERI ȘI PRODUCATORI DE A COLABORA PENTRU A SERVI
NEVOILE CLIENȚILOR MARI
∙ Oraşul Negreşti

1.

Amplasare

2.

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

3.

Cadrul general şi
justificarea proiectului

4.

Activităţi

5.

Rezultate:
-Indicatori de realizare
-Indicatori de rezultat

7.

Buget

8.

Surse de finanţare

M.F.E., P.O.R.

9.

Stadiul actual al
implementării

PROPUNERE

∙ Dezvoltare urbană integrată
∙ Dezvoltarea integrată social, economică și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului
și securității în zonele urbane
∙ Regenerare urbană economică, socială, fizică, mediu axat pe fructificarea potențialului existent, astfel
încat să devină mai atractive, determinând o creștere a calității vieții și asigurarea unui standard de viață
minim
∙ Identificare amplasament
∙ Înființare unei asociații a producătorilor locali
∙ Implementarea proiectului
∙ Număr de producători locali care beneficiază de sprijin
∙ Locuri de muncă nou create
-
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Alte proiecte propuse ca țintă a administrației locale pentru perioada 2021-2027
Nr.
crt.

TITLUL PROIECTULUI

1.

Amenajare zonei de agrement „Parc Obor”amenajare spaţii verzi,alei pietonale, iluminat public,amenajare locuri de joacă,
realizare ştrand adulţi si copii/piscină
acoperită,dotare mobilier urban.

Obiectiv
General
Dezvoltare
urbană integrată

2.

Amenajarea șă modernizarea spațiilor
destinate copiilor în urban și rural

Dezvoltare
urbană integrată

3.

Dezvoltarea de infrastructuri moderne
pentru procesarea produselor alimentare și
non alimentare(lână,plante textile, etc.).

Dezvoltare
urbană integrată

4.

Modernizarea şi extinderea Casei de Cultură
a oraşului Negreşti

Dezvoltare
urbană integrată

5.

Atragerea de capital privat în dezvoltarea
sectorului medical

Dezvoltare
urbană integrată

Obiectiv specific
Dezvoltarea integrată social,
economică și de mediu la nivel
local și a patrimoniului
cultural, turismului și
securității în zonele urbane
Dezvoltarea integrată social,
economică și de mediu la nivel
local și a patrimoniului
cultural, turismului și
securității în zonele urbane
Dezvoltarea integrată social,
economică și de mediu la nivel
local și a patrimoniului
cultural, turismului și
securității în zonele urbane
Dezvoltarea integrată social,
economică și de mediu la nivel
local și a patrimoniului
cultural, turismului și
securității în zonele urbane
Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii și serviciilor de
sănătate

Perioadă
implementare

Indicatori

Surse
de
finanțare

2021 - 2027

Suprafață
amenajată

M.F.E.
P.O.R.

2021 - 2027

Suprafață
amenajată,
Număr de
beneficiari

M.F.E.
P.O.R.
Buget local

2021 - 2027

Număr de
producători
locali
beneficiari

M.F.E.
P.O.R.
Capital
privat

2021 - 2027

2021 - 2027

Numărul de
acţiuni
culturale,
Număr de
spectatori
Număr de
beneficiari,
Număr de
medici
specialiști

M.F.E.
P.O.R.
Buget local

Capital
privat
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Construirea de locuințe sociale pentru tineri
și persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială

Dezvoltare
urbană integrată

7.

Înfiinţare centre sociale multifuncționale

Dezvoltare
urbană integrată

8.

Înființarea unui cabinet medical școlar
pentru școlile din zona rurală

Dezvoltare
urbană integrată

9.

Înfiinţare servicii sociale la domiciliul
persoanelor vârstnice

Dezvoltare
urbană integrată

6.

10.

Dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru
managementul parcărilor și crearea, extinderea, modernizarea sistemelor de e-ticketing

11.

Reabilitarea și modernizarea drumurilor
orăşeneşti şi a drumurilor din localitățile
componente oraşului Negrești

Cresterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea
unei
infrastructuri de
transport rutier
moderne
și
durabile
Cresterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea unei
infrastructuri de
transport rutier

Dezvoltarea și diversificarea
beneficiilor și serviciilor
sociale prin îmbunătățirea
infrastructurii
Dezvoltarea și diversificarea
beneficiilor și serviciilor
sociale prin îmbunătățirea
infrastructurii
Dezvoltarea și diversificarea
beneficiilor și serviciilor
sociale prin îmbunătățirea
infrastructurii
Dezvoltarea și diversificarea
beneficiilor și serviciilor
sociale prin îmbunătățirea
infrastructurii

Implementarea mobilității
urbane durabile

Implementarea mobilității
urbane durabile

2021 - 2027

Număr de
beneficiari

2021 - 2027

Număr de
beneficiari

2021 - 2027

Număr de
copii
beneficiari

M.D.L.P.A.
A.N.L.
Buget local
P.O.R.

Buget local

2021 - 2027

Număr de
beneficiari

P.O.C.U.
P.N.S .
Buget local

M.F.E.
P.O.R.

2021 - 2027

Eficientizarea managementului
pentru
parcare

2021 - 2027

Număr de
km
reabilitați și
modernizați

M.D.L.P.A
Buget local

111

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI NEGREȘTI
PENTRU PERIOADA 2021-2027

12.

13.

14.

15.

Modernizare gradiniţa cu program prelungit
”Norocel” prin construirea unei Săli de
spectacole si dotarea acesteia.

Constructia și echiparea (inclusiv
accesibilizare pentru persoane cu
dizabilitati) infrastructurii educationale
pentru educatia timpurie prescolara și
primară (gradinită și școală) în satul
Cioatele
Constructia, și echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilitati)
infrastructurii educationale pentru educatia
timpurie anteprescolara (crese) si prescolara
(gradinite) în orașul Negrești
Înfiinţare centru after-school, creşe,grădiniţe
în mediul urban și rural.

moderne și
durabile
Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate și favorabil
incluziunii, corelat cu cerințele pieții muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne
Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate
Creșterea accesului și participării la un
învățământ de
calitate
Creșterea accesului și participării la un
învățământ de
calitate

Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale
pentru
nivel
antepreșcolar și preșcolar,
învătământ primar și gimnazial

Dezvoltarea infrastructurii
educaționale pentru nivel
antepreșcolar și preșcolar,
învătământ primar și gimnazial
Dezvoltarea infrastructurii
educaționale pentru nivel
antepreșcolar și preșcolar,
învătământ primar și gimnazial
Dezvoltarea infrastructurii
educaționale pentru nivel
antepreșcolar și preșcolar,
învătământ primar și gimnazial

2021 - 2027

Număr de
preșcolari și
activități
desfășurate

M.D.L.P.A
Buget local
M.F.E.

2021 - 2027

Număr de
preșcolari și
școlari
Număr
dotări

M.D.L.P.A
Buget local
M.F.E.

2021 -2027

2021 -2027

Număr de
dotări,
Număr de
elevi
beneficiari
Număr de
dotări,
Număr de
elevi
beneficiari

M.D.L.P.A
Buget local
M.F.E.
M.D.L.P.A
Buget local
M.F.E.
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16.

Construire săla de sport corp A, Liceul
tehnologic ,,Nicolae Iorga”,oraș Negrești,
județul Vaslui

Creșterea accesului și participării la un
învățământ de
calitate

17.

Construirea de locuințe sociale pentru tineri
şi familii nevoiașe

Dezvoltare
urbană integrată

18.

Înfiinţarea și dotarea unui centru pentru
câinii fără stăpân

Dezvoltare
urbană integrată

19.

20.

21.

Amenajare și dotare cu utilaje a platformelor Cantitatea
de
deșeuri vegetale și deșeuri din construcții deșeuri
conform reglementărilor
procesată
O localitate mai
competitivă, mai
Programe de formare profesională a
inovativă și mai
funcţionarilor publici din primărie
digitalizată
Suport local pentru dezvoltarea programe de
Dezvoltarea
educație si formare privind calificările și
economiei
abilitățile cerute de industriile si serviciile
locale
locale

Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale pentru învătământ
secundar
superior,
filiera
vocațională și tehnologică și
învătământ profesional

M.D.L.P.A
Buget local
M.F.E.

2021 -2027

Număr de
elevi
beneficiari

Dezvoltarea și diversificarea
beneficiilor
și
serviciilor
sociale prin îmbunătățirea
infrastructurii sociale

2021 -2027

Număr de
locuințe

M.D.L.P.A
Buget local

Creşterea gradului de siguranţă
urbană în oraşul Negrești

2021 -2027

Dezvoltarea integrată social,
economică și de mediu la nivel
local

2021 -2027

Număr de
padocuri
înființațe
BUGET
LOCAL
AFM

Granturi
europene
Buget local
U.A.T.
Negreşti
AFM

2021 -2027

Număr de
funcționari
specializați

M.F.E.
Buget local

2021 -2027

Număr de
programe
implementate

M.F.E.
Buget local

Îmbunătăţirea capacităţii
administrative
Educație, Cunoaștere Inovare
si progres tehnologic
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