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1. Introducere

Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a
asigura, cetăţenilor comunei Ibanesti, servicii publice eficiente şi de
calitate, în condiţii de reală transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor
în luarea deciziilor.
Fiecare generaţie îşi are propriile provocări, dar şi
responsabilitatea de a crea o societate care sa prospere si sa se
dezvolte. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma
posibilitatea de a se bucura de condiţii care să le asigure confortul
pentru o viaţă plină de satisfacţii. Pentru îndeplinirea acestei
responsabilităţi, am realizat acest document - "Strategia de
Dezvoltare Durabilă a comunei Ibanesti".
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 locala durabila 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 durabila se realizeaza atunci când se raspunde
nevoilor generatiei actuale, fara a fi amenintate cele ale generatiilor
viitoare, deoarece avem, cu totii, dreptul la un nivel de trai ridicat.
Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale în
procesul prin care autoritatea locală, alaturi de celelalte sectoarele
comunităţii, va întocmi planuri realiste de acţiune care să stea la
baza dezvoltării durabile a comunei. 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 durabila a comunei Ibanesti,
pentru perioada 2013-2020, 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.

2. Scop
Scopul Strategiei de dezvoltare a comunei Ibanesti este de a
stabili axa principală a viitoarei dezvoltări a comunei, explicând
principalele roluri şi direcţii, bazate pe propriile principii şi valori.
Toate acestea ne conduc către scopul principal: “a moderniza
comuna Ibanesti până în 2020 – prin investiţii în industrie,
in imbunatatirea serviciilor publice, in agricultură şi prin
reabilitarea infrastructurii necesare pentru creşterea
standardelor de viaţă şi îmbunătăţirea mediului social şi
educaţional, cu o atenţie deosebită în a asigura durabilitate
acestui proces”.
Strategia de dezvoltare pune bazele pentru creşterea susţinută şi
dezvoltarea economică, subliniază oportunităţile şi provocările unui
Ibanesti european şi oferă linii directoare pentru dezvoltarea tuturor
sectoarelor existente în cadrul comunităţii noastre.

3. Viziune
Strategia de dezvoltare durabila se realizeaza pentru cetateni si cu
participarea cetatenilor. Aceasta are la baza o viziune de lunga durata
si integreaza prioritatile economice sociale si de mediu ale
comunitatii, fundamentata pe capacitatea si resursele locale si tine
seama de interdependentele între provocarile locale, nationale si
globale.
Viziunea privind dezvoltarea economico-sociala a comunei Ibanesti
este "Dezvoltarea durabila si echilibrata a comunei Ibanesti prin
crearea si sustinerea unui mediu economico-social competitiv, stabil,
sanatos si diversificat, care sa asigure cresterea economica continua si
cresterea calitatii vietii cetatenilor comunei”.
Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Ibanesti îsi
propune sa valorifice potentialul, oportunitatile si realele
disponibilitati pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de
afaceri stimulativ si competitiv, menit a atrage investitii private
importante din tara si strainatate.

Planificarea strategica reprezinta unul din instrumentele pe care
comunitatile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea ca politicile
si programele prognozate corespund asteptarilor cetatenilor si
necesitatilor de dezvoltare durabila.
Printre obiectivele propuse, se poate mentiona importanta
formarii unei deprinderi a participarii publice, stimularea capacitatii
de adaptare a cetatenilor la cultura schimbarii, transformarea
comunei Ibanesti într-un punct de referinta pentru alte comune, si nu
în ultimul rând, utilizarea eficienta si concentrata a tuturor resurselor
locale, corelata cu atragerea si utilizarea rationala a fondurilor de
finantare publice si private, interne si internationale.
4. Misiunea

“Misiunea Primariei comunei Ibanesti este de a fi permanent in
slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera
legala, transparent, echitabila, competent si eficienta, asigurand astfel
prosperitatea locuitorilor comunei , prin furnizarea de servicii la un
inalt standard de calitate in context national si international”.

5. Principii si valori

Strategia noastră privind dezvoltarea viitoare a comunei se
bazează pe principii şi valori specific în realizarea cărora suntem
implicaţi. Credem cu tărie că autoritatea locală trebuie să respecte
bazele fundamentale ale societăţii, pe care le împărtăşim nu doar
cetăţenilor, dar le aplicăm şi în cadrul relaţiilor noastre.
Principiile noastre constituie baza abordării strategice în tot ceea
ce facem pentru a ne atinge scopurile.
Principiul unui context sustenabil
Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia
mediul natural, dezvoltarea economică şi viaţa socială apar

dependente reciproc, interacţiunea lor contribuind la menţinerea şi la
creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural. Sprijinim
protecţia mediului ca disciplină educaţională, capabilă să uşureze
procesul de înţelegere, de către oameni, a conceptului de "mediu
protejat". Scopul final este de a ajuta tinerii să-şi dezvolte consideraţia
faţă de mediu şi dorinţa de a acţiona în mod responsabil asupra
acestuia şi faţă de ceilalţi.
Încurajăm educaţia privind protecţia mediului nu doar prin
asimilarea unor cunoştinţe conceptuale şi abilităţi pentru
monitorizarea şi măsurarea calităţii mediului, ci şi prin dezvoltarea
valorilor, atitudinilor şi abilităţilor care vor motiva şi încuraja munca
oamenilor, atât individuală cât şi în grup, ajutând la promovarea
sustenabilităţii mediului nostru natural şi social.
Principiul comunicării
Recunoaştem nevoia implicării cetăţenilor şi multitudinea de
resurse şi informaţii utile pe care ei le deţin.
Este important să sporească gradul de înţelegere a nevoilor,
ideilor şi valorilor cetăţenilor la nivelul comunei, astfel încât acestea
să se poată utiliza în fundamentarea unor decizii mai bune. Comuna
trebuie să identifice, să creeze şi să bugeteze resursele adecvate, care
să antreneze cetăţenii şi grupurile de cetăţeni, oferindu-le
posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a
deciziilor cu privire la comuna. Multe dintre succesele comunei au
prins contur datorită calităţii eforturilor sale de a intensifica procesul
de comunicare în societate. Astfel, urmăm o abordare proactivă care
să dezvolte o comunicare eficientă în ambele sensuri.
Principiul profesionalismului
Înţelegem faptul că activitatea în serviciul cetăţeanului
reprezintă un privilegiu, o oportunitate, o datorie şi o obligaţie. Ne
dorim ca oamenii să aibă încredere în instituţiile publice; vrem ca
aceştia să se mândrească cu profesiile lor. Pentru a asigura şi
păstra această mândrie, ne-am impus standarde înalte. Acest lucru
înseamnă că asemenea competenţe de bază
cum ar fi
managementul financiar, managementul resurselor umane,
managementul informaţiei şi al comunicaţiilor, dezvoltarea

abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de
servicii, ar trebui dezvoltate în toate departamentele şi în toate
agenţiile, la toate nivelurile. Credem că profesionalismul este
exprimat atât prin managementul schimbării cât şi prin utlizarea unor
tehnici esenţiale pentru un management public eficient. Cu această
cerinţă esenţială asigurată, răspunderea nostră creşte, probitatea
financiară este garantată, iar valorile şi etica se dezvoltă.
Principiul transparenţei
Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relaţiile strânse cu
comunitatea, transparenţa tuturor procedurilor de consiliu fiind o
condiţie esenţială în acest sens. Suntem foarte implicaţi în a realiza
proiecte publice transparente şi în a păstra dreptul cetăţenilor de a
participa la întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice. De
asemenea, îndemnăm oficialităţile publice să relateze conflictele de
interese şi să dezvăluie interesele financiare, să încurajeze oferirea de
recompense pentru toţi cei care sunt dispuşi să ofere informaţii cu
privire la aceste aspecte. Determinarea noastră de a avea o
administraţie publică lipsită de corupţie este şi va rămâne fermă.

II. Context actual
II.1. Aspecte geografice
II.1.1. Aşezare geografică
Situată în partea de nord – vest a judeţului Botoşani, comuna
Ibăneşti are în componenţa administrativă două sate: Ibăneşti şi
Dumbrăviţa.
Prezentând o formă aproximativ dreptunghiulară pe direcţia
NV-SE, comuna Ibăneşti este mărginită de comuna Cristineşti în
partea de nord şi de est, de comuna George Enescu şi municipiul
Dorohoi în sud şi de comunele Pomârla şi Hilişeu – Horia în vest.
Referitor la aşezarea fizico-geografică, Ibăneştiul este situat la
graniţa dintre Podişul Sucevei si partea de nord-vest a Câmpiei
Moldovei, în Depresiunea Jijiei. Teritoriul comunei Ibăneşti este
delimitat de dealurile înalte. Dealurile din partea de nord şi vest a
comunei (Dealul Măgurii, fost Dealul Mănăstirii; Dealul Pleşii) fac
parte din Podişul Sucevei, iar colinele din sud fac parte din Câmpia
Moldovei.
Ibăneştiul este amplasat la 48o4`12.00``N Latitudine şi
26o22`12.00``E Longitudine şi 245 m altitudine în bazinul
hidrografic al Prutului. Satul Dumbrăviţa este situat în Câmpia Jijiei
Superioare, respectiv zona mai joasă a acesteia, numită Câmpia Sitnei.
II.1.2. Relieful
Referitor la relieful, în Ibăneşti predomină dealurile de podiş
iar în satul Dumbrăviţa specifice sunt şesurile. Substratul geologic şi
reţeaua hidrografică au contribuit la formarea unui relief fragmentat
diferenţiat, sub formă de dealuri înalte şi culmi înguste, cu substrat
mai dur constituit din gresii şi conglomerate, în partea de nord-vest a
teritoriului, iar în rest sub forma unor coline şi platouri joase cu
substrat friabil, format din argile şi nisipuri.
Cea mai mare altitudine de pe teritoriul comunei se
înregistrează în Dealul Măgura, respectiv 383 m, celelalte dealuri
depăşind puţin peste 300 m altitudine. Culmile dealurilor prezintă un
aspect îngust, cu pante de 10 până la 20°.

Substratului geologic dur şi suprafaţa mare acoperită de păduri
face ca vârfurile deluroase să îşi menţină altitudinile mari şi să fie
rezistente la eroziune. Riscul de alunecare este conturat mai mult în
partea de vest şi sud vest de centrul satului Ibăneşti, pe prelungirile
sudice ale dealurilor din zona înaltă, acolo unde pantele sunt mari şi
abrubte, iar în substratul geologic predomină fâşii argilo- nisipoase şi
pânze acvifere.
Formele de eroziune torenţială sunt variate, de la râpi şi
ravene, şanţuri, la ogaşe şi văi. În interiorul satului Ibăneşti, pe
povârnişurile sudice şi sud-estice ale culmilor ce înclină către Câmpia
Moldovei, o parte dintre formele de eroziune torenţială sunt abrute,
având 8-10 m diferenţă faţă de nivel şi prezentând un aspect de râpă,
cu risc de surpare, altele dintre acestea sunt puţin adânci, cu versanţi
şi obârşii turtite. De asemeni, foarte multe fenomene erozionale au loc
în zona dealurilor înalte, mai ales la obârştiile văilor, din cauza
pantelor abrute şi substratului friabil şi săpat de apă1. Cu toate
acestea, degradările de teren nu sunt accentuate si nu ridica probleme
mari.
În sudul satului Ibăneşti se întind Câmpia Jijiei superioare şi
Campia Başeului, ambele caracterizate prin fragmentări puţin
evidenţiate, care au formă de platouri şi coline interfluviale joase, care
nu au mai mult de 250 m altitudine. Aceste forme de relief sunt
brăzdate de văile pârâului Ibăneasa şi ale afluenţilor săi, ai căror
versanţi au pante uşoare.
Colinele interfluviale - dealurile Leahu (200-210 m), Dragului
(190-200 m), Ţărinca (190-215 m), Paisa (200-250 m) nu prezintă
risc de degradări de teren şi sunt caracterizate de platouri netede,
uşor ridicate, orientate de la nord-vest către sud-est, în părţile lor
superioare. Aceste carcateristici le determină sa fie prielnice pentru
dezvoltarea agriculturii, căilor de comunicaţie sau aşezărilor
omeneşti.
Satul Dumbrăviţa este amplasat într-o zonă de dealuri joase şi
interfluvii largi şi puternic aplatizate, fapt datorat rocilor argilonisipoase şi argilo-marnoase, din care s-au format aceste categorii de
relief. Înălţimile cel mai mari sunt zona dealurilor Leahu şi Şesul
Arhiva Consiliului popular al comunei Ibăneşti; Schiţa de Sistematizare a comunei
Ibăneşti, jud. Botoşani, p.5-6.
1

Mitocului, atingând 210 m, iar cele mai mici în zona iazului Dragulea,
respectiv 150 m. În vatra satului cel mai înalt punct apare în locul
numit La Movila, respectiv, 208m. În zona satului Dumbrăviţa relieful
carcateristic este cel de câmpie depresionară, specifică zonelor de
podiş.
II.1.3. Clima
Clima comunei Ibăneşti este de două tipuri: continentală şi
secetoasă, de stepă, în zona Câmpiei Moldovei si umedă şi răcoroasă
în zona Podişului Moldovei. Masele de aer foarte rece, ce pătrund
iarna în această zonă determină o medie a valorilor termice anuale de
8,3°, luna cea mai rece din an, fiind ianuarie cu – 4,4°, iar cea mai
caldă lună fiind iulie, cu o valoare medie lunară de 19,7°.
Temperatura mai scazuta comparativ cu restul tarii, face ca
inflorirea pomilor si cocerea cerealelor sa fie intarziata cu una – doua
saptamani.
Prezenţa în partea de nord-vest pe teritoriul comunei a
înălţimilor mari diminuează din caracterul continental al climei şi
determină un microclimat prielnic adăpostirii.
Precipitaţiile sunt mai abundente în lunile mai-iunie, atingând
valori între 62-93 mm, iar în lunile decembrie, ianuarie şi februarie se
înregistrează cele mai mici cantităţi, respectiv, 23-24 mm. Valoarea
medie anuală a pecipitaţiilor este de 563 mm. În medie, perioada de
îngheţ este de 180 zile, primele fenomene de îngheţ având loc la
mijlocul lunii octombrie, în timp ce ultimele la jumătatea lunii aprilie.
Circulaţia maselor de aer în această zonă şi orientarea formelor
de relief are impact în direcţia vânturilor, care suflă frecvent din
părţile: nord, nord-vest, şi sud-est. Crivăţul este vântul specific din
comunei, care bate dinspre nord-est şi care determină uneori scăderea
temperaturii vara, şi existenţa în timpul iernii a unor geruri, la care se
adaugă zăpadă spulberată şi depozitată în văi.
II.1.4. Hidrografia
Principalul pârâu care izvorăşte şi traversează comuna este
Ibăneasa, un afluent al Jijiei superioare. Ibăneasa îşi are izvorul în
partea de nord-vest a comunei, în punctul numit Cohârleac şi se varsă

în iazul Dragalina. Pârâul Ibăneasa are ca afluenţi pâraie mici
precum: pârâul Pietrele, pârâul Măriţeni, pârâul Paisa, pârâul Vărăria,
pârâul Cohârleac. Ibăneasa are un debit la vărsarea în iazul Dragulea
de 0,06 m3/s, adică 2,5 milioane m3/an, din care 1/3 de către pârâul
Ghilauca. În ceea ce priveşte încadrarea administrativă, bazinul râului
Ibăneasa se găseşte în partea central-nordică a judeţului Botoşani.
Cele mai mari debite si nivele ale acestor pâraie sunt atinse pe
perioada primăverii şi verii, când se petrece fenomenul de dezgheţare
şi când au loc ploi abundente. Zonele de şes din vecinătatea cursurilor
de apă a pâraielor Ibăneasa şi Pietrele sunt inundate rar, în condiţiile
creşterilor de nivel şi debit ale acestora, atunci când cad ploi torenţiale
şi de durată sau în urma dezgheţurilor.
Prin bararea cursului apei pe valea Ibănesei s-au format câteva
iazuri, dintre care cel mai mare este iazul Dragulea. Aceste iazuri
prezintă avantajul că reduc efectele inundaţiilor, prin reglarea
debitelor şi nivelurilor cursului, respectiv de apă.
Caracteristicile geologice ale teritoriului comunei au contribuit
la modul de cantonare în depozite a apelor subterane din văi şi de pe
unele deluri, în perioada cuaternară, dar în special în formaţiuni
permeabile, în sarmaţianul inferior.
În perioada sarmaţiană s-au format, sub orizontul de gresie,
importante ape subterane, care ies la suprafaţă în zona de sud a
dealului Măgura şi în partea estică a dealului Pleşii. Sursele de apă de
sub dealul Măgura au fost valorificate de ibăneşteni pentru
alimentarea locală.
II.1.5. Solurile
Pe teritoriul satului Ibăneşti se găsesc, în principal, două tipuri
de sol: în partea de sud a teritoriului se găsesc cernoziomuri
degradate, tip de sol specific Câmpiei Moldovei, iar în partea de vest şi
nord a comunei se întâlnesc soluri cenuşii de pădure, specifice
Podişului Sucevei. Pe teritoriul satului Dumbrăviţa se întâneşte
cernoziomul. Din acest punct de vedere terenul satului Dumbrăviţa
este mai roditor în comparaţie cu cel din satul Ibăneşti, unde se găsesc
chiar părţi din teren supuse eroziunii.

II.1.6. Vegetaţia
Vegetaţia naturală de pe teritoriul comunei este reprezentată
de păduri şi pajişti stepice de silvo-stepă. În partea de nord-vest a
comunei, zona care aparţine Podişului Sucevei, se întind aproape o
mie de ha de pădure de fag, de gorun şi de foioase (stejar, tei, carpen,
fag, ulm). În partea de est a comunei, pe pantele dealurilor şi pe
colinele din zona Câmpiei Moldovei se întind pajişti secundare
stepizate sau pajişti stepice de silvo-stepă în care se găsesc: Agostis,
Festica, Botriochloa, Stipa, Poa etc.
În Dumbrăviţa sunt pajişti de silvostepă, dar însăşi toponimul
satului şi hărţile topografice mai vechi dovedesc că a existat şi o mică
pădure de stejat numită „Ciriteiul Dumbrăviţei”. Această vegetaţie a
determinat în partea de nord a satului, acolo unde a fost pădurea un
sol de tip cernoziom cambic, iar în partea de sud, unde lipsea pădurea,
un cernoziom tipic.
Aşadar, comuna Ibăneşti are un cadru geografic variat şi
propice dezvoltării activităţilor economice principale şi aşezărilor
omeneşti. În plus, pe teritoriul comunei se găsesc resurse naturale
precum: piatră şi lemn, din categoria materialelor de construcţii,
surse acvifere care pot fi valorificate la nivel local, microclimate de
adăpostire şi de pădure favorabile, relief de dealuri şi platouri

favorabile pentru agricultură, soluri fertile, posibilităţi de dezvoltare a
unor iazuri agro-piscicole etc.
II.1.7. Resursele naturale
II.1.7.1. Resurse nergenerabile
Resursele minerale ce revin acestei zone sunt putin variate si
reprezentate aproape in intregime de materiale de constructii: resurse
de gresii si pietris.
II.1.7.2. Resurse regenerabile
Resursele regenerabile sunt diversificate, dar la randul lor sunt
limitate:
Resursa de apa – este una din bogatiile vitale pentru
dezvoltarea economica si sociala. Principala sursa de suprafata este
raul Ibaneasa al carui regim hidrologic se caracterizeaza prin variatii
de debite si nivele.
Apele de subsol sunt de asemenea bogate, cantonate in zona
aluvionara a luncii si teraselor, putand furniza debite instalate de 40 –
80 litri/s.
Resursele de sol – tinand cont de petrogragia regiunii, solurile
predominante sunt prelovusolurile caracteristice teraselor, precum si
aluviosolurile carcateristice teraselor de lunca. Ambele tipuri sunt
valorificate ca terenuri arabile in principal, si partial ca pasuni si
fanete.
Fondul forestier – reprezinta in primul rand o valoare
ecologica, iar in al doilea rand constituie o valoare economica, prin
masa lemnoasa ce poate fi exploatata. Principalele specii de arbori
sunt: fagul, stejarul, carpenul si plopul.
Padurea are un rol insemnat in reglarea si mentinerea
echilibrului ecologic pe mari suprafete. Suprafetele impadurite ocupa
aproximativ 687 ha, adica 14, 74% din suprafata totala a comunei.
Resursele floristice – din categoria plantelor medicinale, se
gasesc musetelul, macesul, sunatoarea, omagul, cimbrisorul, iarba
mare, menta, socul.

II.2. Scurt istoric
Satul Ibăneşti este atestat documentar la 27 nov. 1607, cand
este donat de domniorul Irimia Movila, marelui visternic Isac Baliga.
Apoi, satul este cedat mănăstirilor Solca şi Suceviţa, locuitorii satului
fiind puşi la foarte mari dări. La sfârşitul secolului al XVII- lea dispare
datoria atacurilor tătarilor. Reapare în secolul al XVIII- lea.
Satul Dumbrăviţa apare în urma reformei agrare din 1921.
Fosta moşie a fost lotizată şi dată ţăranilor care şi-au făcut datoria
către ţară în timpul primului război mondial.
II.3. Organizarea administrativ- teritorială
Comuna Ibăneşti are în componenţă două
administrativ- teritoriale:
 Satul Ibăneşti;
 Satul Dumbrăviţa.

unităţi

II.4. Populaţia
În comuna Ibăneşti există 1562 de gospodării, din care 372
sunt nelocuite.
In anul 2011 la nivelul comunei Ibăneşti s-a derulat Proiectul ,,
Sprijinirea copiilor invizibili”, iar în urma chestionarelor aplicate s-a
stabilit că în comună sunt 4074 locuitori, din care:
- în satul Ibăneşti - 2165 locuitori,
- în satul Dumbrăviţa- 1909 locuitori.
Aceste 4074 de persoane sunt grupate în următoarele
categorii : 727 sunt copii, 1525 adulţi , 1237 vârstnici, iar 585 de
persoane nu au putut fi evaluate social deoarece acestea nu s-au
aflat în comună la momentul culegerii datelor, ele fiind plecate la
muncă în ţară şi în străinătate.
În comuna Ibăneşti numărul persoanelor care nu au acte de
identitate, este redus, procentul fiind 0,40% în cazul adulţilor şi de
0,14% în cazul copiilor.Lipsa actelor de identitate se datorează
pierderii acestora sau expirării termenului de valabilitate, în cazul
cărţilor de identitate.

În urma identificării acestor cazuri au fost luate măsuri,
persoanele respective fiind ajutate să îşi facă actele de identitate.

Potrivit datelor culese în urma aplicării chestionarelor, în
comuna Ibăneşti au fost identificate două mame care aveau vârsta sub
18 ani , atunci când au născut. Raportat la numărul total de naşteri,
respectiv 24 în anul 2011, mamele minore deţin un procent de 8,33%.

În ceea ce priveşte accesul la sănătate al locuitorilor comunei
Ibăneşti, din cele 3489 de persoane identificate în urma aplicării
chestionarului, doar 2938 sunt înscrise şi asigurate la medicii de
familie din comună. Restul populaţiei este înscrisă , da nu şi
asigurată, deoarece nu au posibilităţi de a plăti asigurarea medicală.

Referitor la numărul copiilor înscrişi la medic, din totalul de
727 de copii sunt înscrişi un număr de 725 de copii, reprezentând un
procent de 99,72% din totalul copiilor, în timp ce adulţii cumulează
un procent mai redus de 80,12%.

Potrivit datelor culese, un procent de 2,83% din populaţia comunei
Ibăneşti este alcătuită din persoane cu dizabilităţi, din categoria
acestor persoane făcând parte atât copii , cât şi adulţi.
În ceea ce priveşte numărul copiilor cu dizabilităţi, în comunitate
a fost identificat un număr de 20 de copii, din totalul de 727 de copii,
ceea ce reprezintă un procent de 2,75%.
Din cei 20 de copii cu probleme de sănătate, un număr de 8 copii sunt
încadraţi la categoria de handicap grav ( grad I) , 7 copii la categoria
de handicap accentuat ( grad II) şi 5 copii la categoria de handicap
mediu ( grad III).
Distribuţia pe vârste a gradului de handicap la populaţia
infantilă, ne indică numărul mare de copii cu dizabilităţi ce au vârsta
de peste 7 ani.
Privitor la numărul persoanelor adulte din comunitate, care
deţin un certificat de handicap, au fost identificate 79 de persoane cu
dizabilităţi ( 2,86% ), din totalul 2762 de adulţi.
Din cei 79 de adulţi cu dizabilităţi, 37 sunt încadraţi la categoria de
handicap accentuat ( grad II),
34 de adulţi la categoria de handicap grav ( grad I ) şi 8 persoane la
categoria de handicap mediu ( grad III). La persoanele adulte cu
dizabilităţi există şi o repartizare pe tipuri de handicap. Astfel, 24 de
adulţi au deficienţe fizice, 16 au dificultăţi de vedere, 14 persoane au

deficienţe mentale. Au fost identificate 8 persoane adulte care au
handicat e tip somatic, 8 adulţi cu handicap psihic. Handicap auditiv
au 4 persoane, iar alte 3 persoane au handicap somatic.

Referitor la rata natalităţii şi a mortalităţii, am constatat că în
anul 2011, în comuna Ibăneşti natalitatea deţine un procent de 6,88%,
spre deosebire de mortalitate cu un procent de 14,62%. Datorită
faptului că rata natalităţii este mult mai mică decât cea a mortalităţii,
sporul natural are o valoare negativă -7,74%, ceea indică un număr
mic de naşteri şi un număr destul de ridicat de decese, respectiv 24
copii născuţi raportat la 51 decese pentru aceeaşi perioadă de timp.
Din nefericire, o mortalitate crescută în detrimentul natalitătii,
conduce la scăderea numărului de locuitori.

În comuna Ibăneşti au fost identificate 1799 de familii, din care
382 de familii au copii minori.
Din totalul familiilor ce au minori în întreţinere, există un număr de
38 de familii monoparentale, familii în care doar un singur părinte (
mama/tata) se ocupă de creşterea,îngrijirea şi educarea copiilor.
Numărul minorilor aflaţi în îngijirea unui singur părinte este de 61 de
copii, ceea ce reprezintă un procent de 8,39% din totalul copiilor.
În ceea ce priveşte familiile numeroase, în care există mai mult
de 4 copii, au fost identificate în comunitate, 25 de familii, numărul
total al copiilor fiind de 108, ceea ce reprezintă un procent de 14,86%
din totalul copiilor identificaţi. Însă, majoritatea familiilor numeroase
identificate aparţin altor religii în afară de cea ortodoxă.
Un procent destul de ridicat, de 15,96%, îl deţin copiii, care
trăiesc în familii în care cel puţin unul sau ambii părinţi, sunt plecaţi
la muncă în străinătate. În comuna Ibăneşti există 91 de familii cu
părinţi migranţi, numărul total al copiilor fiind de 116.

Potentialul uman are o structura care permite desfasurarea in
bune conditii a tuturor activitatilor specifice spatiului rural, cu resurse
importante de forta de munca, dar cu un debut al manifestarii
procesului de imbatranire care va determina cresterea populatiei
varstnice si cresterea valorii indicelui de dependenta demografica.

III. Analiza situatiei curente a comunei Ibanesti
Comuna Ibanesti se incadreaza in categoria comunitatilor
rurale de marime medie, cu profil agricol, cu resurse in care se disting
solurile pentru agricultura si cu potential demografic ridicat, cu
resurse de forta de munca insemnate.
3.1. Infrastructura
3.1.1. Drumurile
In comuna Ibanesti exista 140 km de drumuri. Din acestia, 10,5
km sunt asfaltati (DC 81 care face legatura intre DN29A Dumbravita
si localitatea de resedinta a comunei, Ibanesti si deasemenea o
portiune din DJ291D care face legatura intre Ibanesti si Dorohoi).
Deasemenea, 48 de km de drumuri sunt reprezentati de
drumuri de exploatare. 81,5 km sunt drumuri comunale si satesti
pietrute si drumuri de pamant. Din cei 81,5 km, 46 km sunt drumuri
pietruite, principalele cai de acces din comuna fiind ori asfaltate, ori
pietruite.
Locuitorii acestei comune folosesc ori DC 81 care face legatura intre
Ibanesti, Dumbravita si DN29A, ori DJ291D, care face legatura cu
orasul Dorohoi. Mobilitatea locuitorilor din localitatea Ibanesti este
garantata prin accesul acestora la mijloacele de transport în comun
care circula pe ruta Dorohoi – Dumbravita-Ibanesti si retur. Nu
exista transport în comun, organizat la nivel de comuna. Nu exista
linie transport feroviar, iar cea mai apropiata statie de cale ferata –
Dorohoi – se afla la o distanta de 16 km sau 10 km fata de Ibanesti,
respectiv Dumbravita.
3.1.2. Reteaua de alimentare cu apa si de canalizare
In prezent, in comuna Ibanesti nu exista retea de alimentare cu
apa sau de canalizare.

Apele pluviale din comuna sunt colectate prin intermediul
rigolelor si santurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea
apei facandu-se gravitational la emisarii naturali. Locuitorii utilizeaza
closete simple uscate, care constituie surse de infectie pentru panza
freatica.
Pentru evacuarea apelor uzate din gospodarii se propune
realizarea unui sistem de canalizare stradala racordat in final la o
statie de epurare.
Alimentarea cu apa este asigurata din surse proprii, puturi
sapate de tip fantani alimentate din panzele freatice si construite de
localnici din piatra sau beton. Nu exista un control al gradului de
potabilitate bactereologica si chimica al apei acestor fantani. In
prezent exista o mini retea de alimentare cu apa, de aprox. 1 km,
deteriorata (fosta retea de alimentare a fostului sector zootehnic al
CAP Ibanesti).
3.1.3. Infrastructura de energie electrica, termica si gaz
Alimentarea cu energie electrica a comunei Ibanesti este
asigurata din reteaua de medie tensiune de 20KV, care este racordata
la Sistemul Energetic National (SEN).
Exista un numar de 15 posturi de transformare amplasate in
toate satele componente ale comunei. Reteaua de medie tensiune de
20KV este pozata pe stalpi din beton tip RENEL.
Posturile de transformare sunt de tip aerian si se alimenteaza
radial din reteaua de medie tensiune.
Serviciul de iluminat public local este organizat pe cele doua
sate, Ibanesti si Dumbravita, cu gestiune directa, operatorul care
deserveste lucrarile de reparatii si intretinere fiin EON Moldova –
filiala Dorohoi. Starea tehnica a retelei de alimentare cu energie
electrica in comuna Ibanesti este in general buna.
In prezent locuitorii comunei folosesc pentru incalzire
combustibil solid (lemne, deseuri agricole, etc) combustibil lichid, sau
utilizeaza echipamente electrice pentru incalzire.

3.1.4. Infrastructura de comunicare
In prezent, comuna Ibanesti este deservita de catre o firma de
servicii de interent si televiziune prin cablu, asigurand respectivele
servicii populatiei comunei Ibanesti. Deasemenea comuna dipsune de
retea de telefonie prin cablu moderna. La nivelul anului 2013 exista o
acoperire de 95% cu abonamente de televiziune si o acoperire de 30%
cu abonamente de internet.

3.1.5. Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial
In componenta intravilanului existent intra localitatile Ibanesti,
Dumbravita si trupurile apartinatoare comunei. Toate localitatile
componente au in intravilan zone de lotizari cu diferite functiuni:
locuire, agricola, unitati economice, unitati de gospodarire publica si
echipare edilitara, unitati turistice si de agrement, etc.
Fondul de locuinte este constituit din case cu regim de inaltime
P, P+1 pana la P+1+M. Zona de locuinte se afla amplasata in lungul
drumurilor satesti, comunale si judetene, urmand ca in cadrul zonei
de locuit sa existe unitati de deservire curenta (spatii comerciale si
prestari servicii). Zona de locuinte si functiuni complementare
reprezinta 18,42% din intravilanul comunei Ibanesti.
Structura acestei zone este caracteristica unui sat moldovenesc:
parcelari cu o configuratie specifica determinata de conditii istorice si
de relief, avand case amplasate izolat pe parcela.
Majoritatea gospodariilor cuprind casa si anexele, au un nivel
mediu de organizare si calitate uneori chiar mediocra a constructiilor.
In ceea ce priveste materialele folosite la constructia locuintelor, se
remarca doua aspecte. Casele vechi erau construite din chirpici, de
dimensiuni mai reduse, cu 2 camere despartite de o tinda. Langa
locuinta se construiau anexele constand in grajduri, soproane, suri.
Actiunea de cooperativizare a produs o uniformizare a
veniturilor, intrarea in vigoare a prevederilor legii sistematizarii si
utilizarea din ce in ce mai frecventa a cimentului ca material de baza

la constructii. Daca in prima faza caselea veau peretii din lemn, aveau
prispa si erau acoperite cu sindrila, ulterior acoperisurile din tabla
inlocuiesc lemnul la constructia peretilor si se impun din ce in ce mai
mult casele etajate, cu spatiu excedentar.
Dupa 1990 este imbucurator faptul ca unele case incep sa
revina la stilul arhitectonic traditional si utilizarea lemnului in
constructie, chiar daca, de cele mai multe ori sunt vizate numai
nivelurile superioare. Din punct de vedere al dotarilor edilitare,
apreciem ca gradul de dotare este inferior. Astfel, alimentarea cu
caldura a gospodariilor si a cladirilor de utilitate publica din comuna
Ibanesti este in prezent cu sobe, folosind combustibil solid. In general,
gospodariile au bucatarii de vara, care sunt dotate cu plite cu
combustibil solid si butelii. O mica parte din gospodarii dispun de
instalatii proprii de furnizare a apei calde (boilere sau centrale) pentru
baie, bucatarie si incalzire a locuintei.
Caracteristici:
-fondul construit este format in cea mai mare parte din case
dezvoltate pe parter, P, iar constructiile din zona centrala si cele mai
recente sunt de tip P+1 sau P+1+M.
- schema functionala este cea traditionala pentru aceste locuri: un hol
cu doua pana la cinci incaperi, cu bucataria in interior dai si/sau
separat intr-o anexa;
- materiale de constructie – gama materialelor este diversificata:
casele foarte vechi sunt construite din chirpici si paianta, iar cele din
lemn, caramida, ciment dar si materiale moderne pentru izolare
(rigips, vata de sticla, OSB, panouri de polistiren, etc);
- din punct de vedere al dotarilor edilitare a locuintelor din comuna,
se poate mentiona gradul redus de dotare.
Destinatia locuintelor
-

Locuinte: 92,0 %
Social – culturale: 5,0 %
Industriale: 3,0 %

Bilant teritorial al localitatii Ibanesti
Nr
Zone functionale

Existent
ha

%

1

Locuinte si functiuni complementare

99,26

19,08

2

Institutii si servicii de interes public

3,58

0,68

3

Unitati industriale si depozitare

0,5

0,09

4

Cai de comunicatie si transport

37,83

7,27

5

Zona spatii verzi agrement, sport

11,10

2,13

6

Gospodarire comunala, cimitire

1,32

0,25

7

Unitati tehnico - edilitare

0,87

0,16

8

Alte zone: teren arabil, neproductiv, ape

365,68

70,3

TOTAL teritoriu intravilan existent

520,14 100

Bilant teritorial al localitatii Dumbravita
Nr
Zone functionale

Existent
ha

%

1

Locuinte si functiuni complementare

68.25

22,51

2

Institutii si servicii de interes public

2,20

0,73

3

Unitati industriale si depozitare

1,17

0,39

4

Cai de comunicatie si transport

29,74

29,92

5

Zona spatii verzi agrement, sport

5,90

1,95

6

Gospodarire comunala, cimitire

1,09

0,36

7

Alte zone: teren arabil, neproductiv, ape

TOTAL teritoriu intravilan existent

213,8

74,8

322,15 100

Habitatul si echiparile tehnico-edilitare nu au cunoscut pana in
prezent imbunatatiri, tendinta pentru urmatorii 8 ani trebuie sa fie de
depasire a conditiilor medii prezente la nivel de judet si de asigurare a
unui grad minim de confort si igiena in locuinte si institutii publice.
3.2. Activitati economice
Activitatile de mica industrie se bazeaza pe dezvoltarea
proprietatii private, a libertatii initiative in domeniul serviciilor si a
comertului. Se contureaza tot mai clar dezvoltarea pe plan local a
prelucrarii unor produse primare traditionale (modernizarea fabricii
de prelucrare a laptelui), dar si alte activitati de mica industrie:
producerea adezivilor pentru constructii, prelucrarea lemnului, etc.
Optiunile fundamentale ale agriculturii in aceasta perioada
sunt reforma si integrarea in structurile agricole ale Uniunii
Europene.
Obiectivele si prioritatile cele mai importante vizeaza cresterea
productiei si productivitatii agricole in vederea formarii unei piete
deschise si competitive.
Pe raza comunei Ibanesti exista 60 de agenti economici, din
care un numar de 31 de societati comerciale si 29 de persoane fizice
autorizate (domenii: comert, constructii, prelucrarea lemnului, mori,
croitorie, etc).
Activitatea comerciala se desfasoara in 18 magazine.
Activitatile de mica industrie includ:



fabrica de adezivi pentru constructii;
fabrica de cascaval.

Prestari servicii: 1 societate de televiziune si internet, mori de
porumb, sectii de croitorie, prelucrare a lemnului, etc.
Activitatile economice s-au dezvoltat in concordanta cu
potentialul si resursele locale. Economia locala fiind axata pe cultura
plantelor si cresterea animalelor are un pronuntat caracter agricol.
Aceasta situatie mostenita, este efectul politicilor centrale prin
care activitatile industriale au fost dezvoltate doar in marile centre
urbane.
Structura activitatilor economice a comunei Ibanesti pe domenii
de activitate.
Activitati economice pe ramuri

Numar agenti economici

Industria de prelucrare a lemnului

2

Fabricarea produselor; Morarit

5

Alte activitati industriale

7

Alimentatie publica

1

Comert

18

Transporturi rutiere de persoane

1

Constructii

5

Agricultura

18

Prestari servicii

3

Total

60

Se remarca dominanta din punctul de vedere al numarului de
unitati economice a sectorului comertului, care cu 18 societati, detine
30% din totalul societatilor din comuna Ibanesti. Pe acelasi loc se
situeaza sectorul agricol cu 18 unitati economice ce reprezinta 30%
din totalul unitatilor economice. De asemenea, sectorul constructii

este reprezentat la nivel de comuna de 5 unitati, cu o cota procentuala
de 8% din totalul firmelor.
Din totalul de 60 de unitati economice , pe sectoare de activitate,
situatia se prezinta astfel:

30%

40%

SECTORUL PRIMAR
SECTORUL SECUNDAR
SECTORUL TERTIAR

30%

1 Structura activitatilor economice pe sectoare de activitate

Din diagrama anterioara reiese ca din punct de vedere al
numarului de societati economice, comuna Ibanesti are caracter
predominant tertiar, sectorul serviciilor reprezentand 40% din totalul
societatilor economice inregistrate.
Pe teritoriul comunei Ibanesti exista amenajata o piata pentru
produse agro-alimentare si bunuri de larg consum. Aceasta necesita
modernizare pentru a corespunde cerintelor actuale de sanatate
publica si de mediu.
3.3. Agricultura
Culturile pe suprafetele de teren agricol 2011 – 2012 (ha)
Nr. Crt.

Denumire cultura

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

1

Grau

120

120

131

2

Ovaz

100

182

182

3

Porumb

775

775

775

4

Leguminoase

10

10

10

5

Floarea soarelui

300

290

290

6

Soia

160

160

160

7

Sfecla de zahar

10

10

5

8

Cartofi

155

150

150

9

Legume in camp

65

65

65

10

Plante de nutret

970

970

970

11

Pasuni

324

324

324

12

Fantete

212

212

212

13

Vii

-

-

8

14

Livezi

23

Efectivul de animale pentru anii 2011 -2012(nr. capete)
Nr. Crt.

Denumire specie

Anul 2010

Anul 2011

1

Bovine

1625

1625

2

Porcine

1019

1019

3

Ovine

2107

2107

4

Caprine

125

125

5

Pasari

23905

23905

6

Cabaline

550

550

7

Iepuri

270

270

8

Familii de albine

270

275

Utilaje agricole 2010 – 2012 (bucati)
Nr. Crt.

Denumire utilaj

Anul 2010

Anul 2011

1

Tractoare

47

49

2

Combine paioase

5

6

3

Pluguri

42

43

4

Grape cu discuri

25

25

5

Tavalugi

4

4

6

Semanatoare

23

24

7

Cultivatoare

6

7

8

Remorci tractor

10

10

Situatia statistica a terenurilor 2010 – 2011 (ha)
Nr. Crt.

Categorie

Anul 2010

Anul 2011

Agricol, din care:

3578

3578

1

arabil

3007

3007

2

pasuni

324

324

3

fanete

216

216

4

vii

8

8

5

livezi

23

23

Neagricol, din care:

1082

1082

8

76

76

Ape

9

Cai de comunicatie

96

96

10

Constructii si curti

158

158

11

Degradate

65

65

12

Paduri

687

687

Resursele naturale ce se dezvolta la nivelul solului sunt solurile pentru
agricultura, care au insa un potential moderat de fertilitate, resursele
de gresie si calcare insuficient exploatate. Profilul economic actual
este unul predominant agricol.
3.4. Managementul deşeurilor
Serviciul de salubritate în comuna Ibanesti este coordonat de
catre Primaria Comunei Ibanesti. Depozitarea gunoiului menajer şi a
reziduurilor industriale se face la cele 7 puncte de colectare a
deseurilor amenajate si dotate cu pubele. Comuna Ibanesti este
inclusa in programul „Managementul integrat al deseurilor in judetul
Botosani”.
Se doreşte ca pe viitor să se intervină în tot lanţul activităţii de
gestionare a deşeurilor generate la nivelul comunei, ceea ce înseamnă
reorganizarea activităţii de colectare, cu accent pe colectarea selectivă
şi valorificarea materialelor refolosibile.
Cantitatea totală de deşeuri industriale rezultată este mică,
întrucât pe raza comunei funcţionează doar câţiva agenţi economici cu
specific industrial.
Pe teritoriul comunei Ibanesti nu exista depozite neconforme
de deseuri. La nivelul comunei au existat doua rampe de colectare a
deseurilor solide, una in satul Ibanesti cu o capacitate de 700mc si
una in satul Dumbravita cu o capacitate de 500mc. Activitatea de
depozitare a fost sistata la inceputul anului 2010 si au fost executate
lucrari de ecologizare.
Un inconveninet din punct de vedere al gestionarii deseurilor,
este faptul ca pe langa gospodarii sunt amplasate depozite de gunoi

provenit din activitatea zootehnica, fara a respecta reglementarile in
domeniu pentru evitarea poluarii solului si a apei freatice, in conditiile
in care alimentarea cu apa se face exclusiv din puturi si izvoare.

3.5. Cultura şi artele
Comuna Ibanesti dispune de un camin cultural cu sala de
spectacole de 150 de locuri. Caminul cultural are in dotare si o colectie
muzeala ce cuprinde obiecte vechi taranesti, numismatica, etc.
Se doreste modernizarea actualului camin cultural si
construirea unui camin nou in localitatea Dumbravita. Manifestarile
artistice in comuna sunt sustinute de catre formatiile artistice ale
scolilor din comuna. Reprezentative sunt formatiile traditionale care
pastreaza obiceiurile specifice sfarsitului de an: steaua, caiutii, capra,
ursul.
Pe raza comunei Ibanesti exista o Biblioteca Comunala si 2
biblioteci scolare. Numarul de volume din biblioteca comunala este de
10 148, in ultimii ani crescand semnificativ, oferind in acest mod
cititorilor publicatii cat mai diverse. Desi numarul de cititori adulti a
scazut, mai interesat sunt elevii care frecventeaza, in mod regulat,
biblioteca.
In ceea ce priveste monumentele istorice, in comuna nu exista
monumente istorice de interes national, ci doar de interes local.
Monumente inchinate eroilor comunei din cele doua razboaie
mondiale si ale rasculatilor din anul 1907.
Marea majoritate a locuitorilor sunt de religie ortodoxa.
Serviciul religios se desfasoara in cele 3 biserici ortodoxe: Inaltarea
Domnului, Sfintii Voievozi, Sfanta Maria si in bisericile celorlalte culte
religioase: crestin dupa Evanghelie, penticostal, adventist, baptist,
martorii lui Iehova.

3.6. Educatia si învatamântul
Comuna este infratita cu localitatea Riaille – Franta: proiectul
„Paralela 48”, derulat in cooperare cu institutii similare din localitatea
franceza, are in vedere urmatoarele obiective:
- descoperirile realitatilor europene si compararea cu situatia
noastra;
- cunoasterea si apropierea de mentalitatile tarilor partenere;
- cunoasterea sistemelor educationale din Franta si incercarea
noastra de a ne apropia cat mai mult de ele;
- dezvoltarea prin cunoastere si comunicare a constiintei europene;
- deschiderea culturala catre Franta;
- respectul pentru mediul inconjurator;
- utilizarea noilor tehnologii de comunicare si cunoastere.
Activitatile de invatamant se desfasoara in urmatoarele unitati de
invatamant:
- Scoala cu clasele I-VIII „Stefan cel Mare” Ibanesti;
- Scoala cu clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu” Dumbravita
- Gradinita Ibanesti si Gradinita Dumbravita.
Scoala „Stefan cel Mare” Ibanesti are 3 corpuri: Corpul A are 2
nivele si este prevazut cu 5 sali de clasa, un laborator de informatica –
20 de calculatoare – achizitionate in anul 2009, sistem AEL (in
aceasta sala este amenajat si cabinetul de fizica), 1 cabinet biologie, 1
sala pentru CDI, 1 cancelarie, 1 cabinet director, 1 cabinet secretar, 1
sala pentru arhiva, 1 sala folosita ca depozit, o centrala termica, 2
holuri mari, si grupuri sanitare.
Corpul B are 4 sali de clasa, 1 sala pentru materiale, o cancelarie si
2 holuri. Corpul C are 4 Sali de clasa, o cancelarie, 1 camera pentru
centrala termica si 1 grup sanitar. Corpul B si Corpul C au fost
construite recent.
Scoala „Mihail Sadoveanu” Dumbravita are 3 corpuri.
Corpul A are in dotare 6 Sali de clasa, un laborator de informatica,
2 cancelarii, 1 cabinet director, o bucatarie, o centrala termica, 3
holuri, grup sanitar.

Corpul B are doua nivele si este prevazut cu 5 sali de clasa, un
depozit de materiale, 3 holuri, centrala termica. Corpul C, construit
recent, are 4 sali de clasa 1 cancelarie, 1 biblioteca si 1 bucatarie.
Ambele scoli sunt asigurate cu urmatoarele utilitati: energie electrica,
apa potabila de la reteaua proprie si incalzire de la centralele termice
proprii, cu combustibil lemnos.
Structura pe forme de invatamant anii 2011-2013
Anul 2011
Anul 2012

Anul 2013

Scoala „Stefan cel Mare” Ibanesti
Invatamant primar
Invatamant gimnazial

90
98

71
88

Scoala „Mihail Sadoveanu” Dumbravita
Invatamant primar
109
111
Invatamant gimnazial

130

113

Structura personalului didactic – anii 2011 - 2013
Anul 2011 Anul 2012

93
82
111
144

Anul 2013

Scoala „Stefan cel Mare” Ibanesti
Invatatori
Profesori I-IV
Profesori V-VIII
Personal didactic auxiliar
Personal didactic cu
functii de conducere
Personal de intretinere

4
1
6
1

3
1
6
1

1
4
6
1

2

2

2

Scoala „Mihail Sadoveanu” Dumbravita
Invatatori
Profesori I-IV
Profesori V-VIII
Personal didactic auxiliar
Personal didactic cu
functii de conducere
Personal de intretinere

3
2
9
1
1

3
2
7
1
-

2
3
10
1
-

2

2

4

Consiliul local sprijina financiar aceste doua scoli. Drept dovada,
numeroasele
proiecte
realizate
in
vederea
imbunatatirii
invatamantului si asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea
activitatilor instructiv-educative.

3.7. Asistenta sociala. Serviciile de sanantate
In comuna Ibanesti, dispensarele medicale, care au asigurat
asistenta primara, s-au transformat in cabinete medicale individuale,
unde isi desfasoara activitatea medicii de familie.
La sfarsitul anului 2012, reteaua publica de ocrotire a sanatatii
comunei Ibanesti cuprinde:
- 2 cabinete medicale individuale umane (cate unul in fiecare
localitate a comunei);
- 2 medici (medicina generala);
-2 cadre medicale medii
-2 puncte farmaceutice, cate unul in fiecare comuna);
- 1 circumscriptie sanitar veterinara in satul de resedinta al
comunei;
In ceea ce priveste starea de sanatate a comunei, masurata prin
natalitate si mortalitate, se constata un raport nefavorabil al nasterilor
fata de numarul de decese. Pentru ameliorarea acestor indicatori se
impune in continuare nevoia de planificare familiala moderna, de
descurajare a avorturilor, de protectie a familiei si femeii gravide, de
continuare a actiunilor de educatie pentru sanatate din partea
medicilor de familie precum si de imbunatatire a dotarilor cabinetelor
medicale individuale.
Prioritatile din aceasta sfera sunt:
- asigurarea asistentei medicale cu medici de specialitate;
-reabilitarea spatiilor destinate activitatilor medicale;
-prevenirea aparitiei bolilor prin actiuni complexe, integrate.
Asistenta sociala presupune un ansamblu complex de masuri si
actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de

dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru realizarea
autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii
sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii
calitatii vietii.
Pe plan local, rezultatele activitatii in domeniul asistentei
sociale sunt bune, urmarindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie
rezolvate la nivelul primariei comunei Ibanesti. Numai in situatii
deosebite, cazurile sunt inaintate altor institutii de specialitate.
Compartimentul de asistenta sociala este format din 1
functionar de specialitate si 20 asistenti personali atestati.
Deasemenea, exista 12 indemnizatii platite de catre Primaria
Comunei Ibanesti catre persoane cu dizabilitati de gradul I, 58 de
beneficiari de ajutor social si 115 alocatii de sustinere, existente la
nivelul semestrului II, anul 2013.
In viata sociala a comunei sunt prezente asociatii si fundatii
care isi desfasoara activitatea, mai ales in sfera actiunilor de asistenta
sociala, fara a avea sediul social in aceasta unitate administrativteritoriala.
In prezent, in sprijinul populatiei comunei, primaria a realizat
si pus in functiune un „Centru de zi pentru copii” in localitatea
Ibanesti, urmand ca in urma succesului acestui proiect, sa se realizeze
un proiect similar si in localitatea Dumbravita.
Un parteneriat international s-a conturat intre comuna
Ibanesti si localitatea Riaille – Franta. Acest parteneriat a avut la baza
adoptia de catre autoritatea publica din Franta a satului Dumbravita,
pentru a intreprinde toate demersurile la nivel international asupra
autoritatii statale dar si locale in vederea blocarii politicii de demolare
masiva mascata de un termen tehnic numit „sistematizare”.

3.8. Mediu. Spatii verzi, agrement, sport
Spatiile verzi reprezinta 0,20% din teritoriul intravilan al
comunei Ibanesti. In ceea ce privesc dotarile sportive, exista un teren
de sport amenajat in Dumbravita de 0,21ha si in Ibanesti, o baza
sportiva multifunctionala de tip II, de 1,2 ha pe care se desfasoara

activitati sportive atat in cadrul orelor de curs de specialitate dar si in
timpul liber.

3.9. Siguranta cetateanului si ordinea publica
Pe teritoriul comunei Ibanesti exista un Post de Politie, cu
sediul în satul Ibanesti, în care sunt angajati trei agenti de politie, care
asigura linistea si ordinea publica pentru cele doua sate componente.
Exista infiintat in cadrul comunei Ibanesti Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgenta. În acest moment, situatiile de urgenta se
asigura pe baza de voluntariat, iar în cazuri grave, de catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani.
De asemenea, pentru asigurarea ordinii publice si pentru
siguranta cetateanului, în cadrul comunei Ibanesti a fost înfiintat
Serviciul de Politie Comunitara.

3.10. Administratia publica locala
Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă
cheia bunei guvernări precondiţia elaborării cu succes a politicilor
publice şi a implementării strategiei de dezvoltare locale.
Instituţiile administraţiei publice locale din comuna Ibanesti şi
sunt constituite, organizate şi funcţionează conform Legii
administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată şi
actualizată. Aceste legi stabilesc şi atribuţiile instituţiilor
administraţiei publice privind sprijinirea activităţilor economicosociale.
Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a comunei, are
iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Componenţa Consiliului Local este stabilită prin vot public
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de
legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Consiliul Local al Municipiului Feteşti este compus din 19 consilieri.
Una dintre atribuţiile Consiliului Local priveşte dezvoltarea
economico-socială a municipiului. Pentru exercitarea acestei atribuţii,
Consiliul Local:
 avizează sau aproba, după caz, studii, prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a
teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism,
inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana,
regionala, zonala şi de cooperare transfrontaliera, în condiţiile
legii;
 aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de
utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a
exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi
taxe speciale, în condiţiile legii;
 administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei;
 hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea
bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz,
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 analizează şi aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind
mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării
acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru
acţiuni de apărare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor şi
fenomenelor meteorologice periculoase;
 stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi
modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii
infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
 aproba, în limitele competentelor sale, documentaţiile tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigura
condiţiile necesare în vederea realizării acestora;

Primăria comunei reprezintă o structură funcţională cu activitate
permanentă constituită din primarul municipiului, un viceprimar,
secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al primarului.
Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, ducând la
îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
În prezent Primăria comunei Ibanesti îşi desfăşoară activitatea
într-o clădire cu 2 etaje.
Structura organizatorică a Primariei comunei Ibanesti cuprinde
urmatoarele compartimente care funcţionează în conformitate cu
atribuţiile specifice domeniului de activitate:
-Birou fond funciar
-Birou buget – finante
-Birou asistenta sociala
-Birou urbanism
-Gospodarire comunala
-Drumuri
-Paza si ordine publica
-Achizitii publice
-Audit
-Situatii de urgenta
Serviciile furnizate Serviciile furnizate de Primăria comunei
Ibanesti, cetăţenilor sunt:
 eliberare certificate de urbanism, autorizaţii de construcţii,
autorizaţii de desfiinţare
 registru agricol, cadastru şi agricultură
 serviciu impozite şi taxe










poliţie comunitară
administraţia domeniului public
stare civilă
protecţie civilă
relaţii cu publicul
asistenţă socială
protecţie socială
etc.

Pentru furnizarea acestor servicii publice dar şi pentru
susţinerea investiţiilor principalul instrument de care dispune
Primăria comunei Ibanesti este bugetul local.
Structura veniturilor si cheltuielilor bugetare pentru anii 2010 - 2012

Denumire capitol

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Venituri total

4067

3820

3090

Venituri proprii

377

528

401

Cote si sume impozit

442

455

430

Sume def. TVA

2917

2502

2156

Subventii alte administratii

331

335

103

Cheltuieli total

3750

3498

3512

Autoritati publice

622

611

708

Ordine publica

70

60

35

Invatamant

1529

1544

1605

Cultura

414

273

259

Sanatate

11

14

15

Asistenta sociala

672

515

432

Gospodarire comunala

84

204

116

Protectia Mediului

51

59

30

Cadastru

21

19

19

Drumuri

277

199

274

Alte servicii publice

-

-

19

Excedent bugetar

356

678

256

IV.

Scopul strategic

Ibanesti este o comuna cu potential ridicat, având toate
perspectivele de a deveni o localitate moderna în care comerţul,
agricultura şi industria se vor dezvolta. Va fi o comuna cu o
infrastructură modernă şi viaţă socială mai bună asemenea comunelor
dezvoltate, păstrând frumuseţea şi traditia bogata care sta la baza
existentei noastre.
Scopul nostru strategic este de „a moderniza comuna Ibanesti
până în 2020 – prin investiţii în industrie, in imbunatatirea serviciilor
publice, in agricultură şi prin reabilitarea infrastructurii necesare
pentru creşterea standardelor de viaţă şi îmbunătăţirea mediului
social şi educaţional, cu o atenţie deosebită în a asigura durabilitate
acestui proces”.
Marea parte a procesului strategic de dezvoltare din România
se realizează prin intermediul politicilor de aderare europeană şi este
important pentru comuna să se îmbunătăţească situaţia instituţiilor şi
organizaţiilor private şi a celor publice de la nivel local, pentru a se
pregăti în vederea accesării de fonduri şi pentru a obţine cele mai
bune rezultate în urma implementării politicilor şi proiectelor avute în
vedere. Toţi factorii interesaţi trebuie să participe, să colaboreze şi să
dea dovadă de spirit inovativ pentru a atinge scopul strategic stabilit.
Niciunul nu este mai puţin important decât altul, entităţile implicate
având un rol deosebit în succesele viitoare. Pentru a îndeplini cu
succes scopul nostru strategic trebuie să atingem anumite ţeluri bine
determinate pentru a putea răspunde astfel nevoii imediate de
dezvoltare. Ţelurile noastre sunt:
 Dezvoltarea politicilor specifice şi implementarea lor, care
trebuie să urmeze direcţii clare pentru a fi realizate cu succes. Această
orientare poate fi oferită de Strategia de dezvoltare locala care
stabileşte regulile de bază pentru elaborarea, analiza şi implementarea
tuturor măsurilor specifice necesare pentru o dezvoltare fără
precedent.
 Toate recomandările şi acţiunile propuse pentru dezvoltarea
priorităţilor comunei noastre trebuie să fie larg discutate şi stabilite
de către toate părţile participante şi mai ales împreună cu cetăţenii
comunei Ibanesti. Astfel, procesul de consultare publică va fi realizat

prin implicarea tuturor factorilor interesaţi, cu scopul de a identifica
cele mai bune practici pentru atingerea ţintelor stabilite şi, de
asemenea, pentru îmbunătăţirea stării instituţiilor locale. Pe lângă
atingerea obiectivelor propuse, dorim să îmbunătăţim relaţiile dintre
locuitorii noştri şi să încurajăm implicarea lor în dezvoltarea
comunităţii noastre.
 Elaborarea procedurilor instituţionale locale este de
asemenea importantă pentru atingerea obiectivului nostru strategic.
Sistemul de proceduri inter-instituţionale pe scară largă va fi realizat
cu ajutorul reţelei IT şi prin îmbunătăţirea procedurilor noastre
curente, acestea conlucrând pentru a oferi cele mai bune servicii, a
conduce la respectarea eticii profesionale.
 Pregătirea unei liste de acţiuni şi proiecte, ca rezultat al
analizei priorităţilor, reprezintă ţinta principală către succes. Aceasta
ne va conduce la continuarea pregătirilor tehnice şi administrative,
susţinute de documentele necesare precum: studii de prefezabilitate,
studii de fezabilitate, evaluări de impact asupra mediului, analize
cost-beneficiu, fişe de proiect şi aplicaţii şi, la implicarea noastră în
toate sectoarele pentru a realiza obiectivele propuse.
 Dezvoltarea unui canal de comunicare cu două sensuri între
autorităţile locale şi cetăţenii comunei şi factorii implicaţi. Acesta va
avea ca efect stabilirea de relaţii bazate pe încredere între cele două
părţi.
 Alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea investiţiilor
propuse în Strategia de dezvoltare a comunei Ibanesti 2013-2020,
precum şi realizarea de mecanisme pentru implementarea strategiei şi
a procedurilor de monitorizare a schimbărilor.
În realizarea strategiei, au fost luate în considerare urmatoarele
principii:
•
spatiul rural constituie un patrimoniu peisagistic de viata si de
munca valoros;
•
dezvoltarea rurala si dezvoltarea agricola trebuie sa se
manifeste în sinergie una cu alta, astfel încât sa formeze un tot unitar;
•
omul cu problemele sale se plaseaza în centrul conceptiilor si
deciziilor;

•
strategia trebuie sa afirme identitatea comunitatii si sa
favorizeze responsabilitatea, creativitatea si cooperarea;
•
strategia trebuie sa conserve si sa promoveze particularitatile
culturale si istorice ale spatiului rural;
•
strategia trebuie sa asigure dezvoltarea comunei în respect
pentru natura;
•
strategia trebuie sa asigure egalitatea de sanse pentru toti
locuitorii comunei.

IV.1. Obiectivul general
Cresterea calitatii vietii în comuna Ibanesti prin atragerea de
investitii, utilizarea resurselor locale si valorificarea potentialului
natural si cultural.
Analiza resurselor comunei Ibanesti si a problemelor cu care acesta se
confrunta, a necesitatilor si prioritatilor de dezvoltare, a masurilor de
interventie necesare în baza prerogativelor legale, conferite
Consiliului Local, face necesara identificarea unor obiective strategice
menite sa constituie cadrul necesar dinamizarii si directionarii
evolutiei economico-sociale în perioada 2013-2020.
În acest context, Comuna Ibanesti îsi propune urmatoarele obiective
generale pentru dezvoltarea economico – sociala a comunei în
perioada 2013 – 2020:
o Ridicarea standardului de viata al locuitorilor comunei;
o Sprijinirea dezvoltarii economice prin promovarea parteneriatului
public-privat si crearea de oportunitati si facilitati atractive pentru
potentialii investitori autohtoni sau straini;
o Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spatiului
rural;
o Dezvoltarea si diversificarea serviciilor publice oferite cetatenilor;
o Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii fizice si a celorlalte
utilitati publice;
o Protectia mediului înconjurator, dezvoltarea si reabilitarea
infrastructurii de mediu;
o Valorificarea potentialului turistic local.

IV.2. Obiective specifice
Pe plan economic, dezvoltarea rurala durabila presupune, ca
orice activitate specifica spatiului rural, atingerea eficientei
economice. În conditiile în care agricultura reprezinta activitatea
definitorie a spatiului rural în România, dezvoltarea durabila
presupune o abordare noua a acestei activitati, în concordanta cu
nevoile dezvoltarii viitoare.
Pe plan social, dezvoltarea rurala durabila este conceputa ca
garantie pentru asigurarea conditiilor normale de viata pentru
comunitatile rurale, care sa fie în concordanta cu dezvoltarea
economica.
Pe plan ecologic, dezvoltarea durabila se realizeaza în
concordanta cu dezvoltarea în plan economic si social, protectia
mediului constituind elementul fundamental al dezvoltarii durabile, al
asigurarii echilibrului între economie si ecologie. Realizarea unei
dezvoltari durabile depinde, înainte de toate, de practicarea unei
agriculturi durabile, al carei scop este mentinerea corelatiei optime
între cantitatea, calitatea, structura alimentelor si conservarea calitatii
mediului.
Cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice a
comunei Ibanesti în ceea ce priveste procedurile europene cu privire
la derularea fondurilor de coeziune si a celor structurale: Obiectivul
principal care trebuie atins în acest sens este cresterea capacitatii de
implementare a proiectelor cu finantare externa, familiarizarea
functionarilor publici din cadrul Consiliului Local, cu procedurile
impuse de finantatorul extern.
În acest sens, Comuna Ibanesti va continua sa implementeze si
sa întocmeasca noi proiecte, astfel încât sa se îmbunataeasca
experienta practica a functionarilor publici din cadrul Primariei
Ibanesti, implicati în ceea ce priveste managementul ciclului de
proiect. La astfel de activitati se vor adauga cele de pregatire
profesionala continua, astfel încât întregul corp de functionari publici,
provenind din toate domeniile de activitate, sa detina abilitati

specifice în acest domeniu în vederea furnizarii de informatii prompte
si de calitate.
IV.3. Parteneriatul cu cetatenii ca mod de actiune sociala
Strategia Comunei Ibanesti cu privire la relatia cu societatea
civila se bazeaza pe ideea de parteneriat, pe vocatia de larga
deschidere pe care acesta a manifestat-o si o manifesta neconditionat
fata de realizarea problemelor publice identificate de cetatenii
comunei. Specificul parteneriatului ca mod de actiune sociala si
elementul sau definitoriu este lucrul în echipa.
Pentru realizarea acestui obiectiv, administratia publica locala îsi
propune:
-organizarea de întâlniri periodice între administratia publica locala si
societatea civila pentru identificarea posibilitatilor de colaborare în
vederea realizarii proiectelelor de interes comun, cel putin o data la
trei luni;
-informarea persoanelor sau organizatiilor din comuna privind
posibilitatile de accesare de fonduri ce vin în sprijinul activitatilor
specifice, pe care doresc sa le realizeze. În acest sens, se vor elabora
material documentare scrise sau pe suport electronic si se vor
organiza întâlniri cetatenesti de informare.

ANALIZA S.W.O.T. A COMUNEI IBANESTI
FACTORI INTERNI

PUNCTE TARI

1. POZIŢIA GEOPOLITICĂ

• Situată în partea de nord-vest a judeţului Botosani, la
o distanţă de 50 km de Municipiul Botosani;
• Distanţe:
- 15 km faţă de Dorohoi - oraşul cel mai apropiat
- 2 km de frontiera cu Ucraina
• Gara cea mai apropiată este la Dorohoi, 16 km;
• Dispunerea localităţilor în teritoriu favorizează
organizarea programelor şi demersurilor în sensul
relansării economice, inclusiv cooperarea cu localitatile
din jur;
•Includerea in Grupul de actiune Locala “Codrii Hertei”
ofera perspective de colaborare si acces crescut spre
programe de finantare;
• Infratire cu localitatea Riaille, Franta;

2. ECONOMIA
2.1. ACTIVITĂŢILE
PRODUCTIVE
(sectorul
industrial,
IMM)

• Predominarea proprietăţii private asupra proprietăţii
de stat;
• Posibilităţi de dezvoltare prin mărirea intravilanului;
• Fond de terenuri cu indicator de calitate ridicat pentru
practicarea agriculturii, nepoluate sau degradate;
• Posibilitatea relansării economice în principal prin
practicarea agriculturii, pentru care comuna are condiţii
naturale deosebite;
• Prezenta IMM-urilor: fabrica de prelucrare lapte,
fabrica de adezivi pentru constructii, mori, etc.
• existenta unei piete de desfacere pentru produsele
realizate pe plan local;

PUNCTE SLABE

•Alternanţă de ani secetoşi şi umezi;
•Precipitaţii reduse;
•Temperaturi scazute, climat continental, de stepa;
•Ape curgătoare (pâraie) cu debite reduse, fără
însemnătate economică;
• Apele subterane constituie rezerve limitate;

• Număr mic de IMM- uri şi nivel redus al dezvoltării
acestora;
• Indice de dezvoltare scăzut al întregii zone;
• Slaba dezvoltare a serviciilor;
• Insuficienţa utilităţilor necesare realizării unei zone
industriale în mediul rural;
• Infrastructura de circulaţie partial dezvoltată;
• Inexistenţa unui sistem stimulativ pentru înfiinţarea
IMM- urilor în ramurile economice deficitare şi cu mare
potenţial de dezvoltare viitoare;
• Lipsa firmelor care au introdus sisteme de calitate
ISO pentru produse şi servicii;

2.2.
SPAŢIUL RURAL
activităţi agricole,
agricultura
tradiţională

• Economia comunei este majoritar agrară;
• Calitatea solurilor pe care se practică agricultura,
nedegradate şi nepoluate;
Tradiţie în practicarea agriculturii şi zootehniei;
• Efective de animale peste media pe ţară, raportate la
terenul agricol;
• Soluri bogate în humus, cu grad de fertilitate peste
media la nivelul judeţului;
• Există centre de colectare lapte, centre de prelucrare
produse lactate la Ibanesti, moară şi societăţi cu profil
agricol la Ibanesti si Dumbravita;
• Terenuri neproductive folosite ca păşuni;
• Suprafete mari de teren arabil – 84% din terenul
agricol si pasuni si fanete – 15% din terenul agricol;
• fond forestier care ocupa aprox. 14,74% din suprafata
totala a comunei;
• conditii agro-pedo-climatice favorabile culturilor de
cartof, grau, porumb, etc.
• potential ridicat pentru cresterea animalelor;

• Uzura fizică şi morală a utilajelor agricole; număr
redus de utilaje agricole deţinute de locuitori;
• Pondere redusă a activităţilor complementare
agriculturii (servicii, prelucrarea produselor agricole şi
animale) care conduce şi la depopularea satelor;
• Sistemul de irigaţii inexistent;
• Slabă tendinţă de asociere; constituirea unor grupuri
de producători este privită cu reticenţă ;
• Lipsa perdelelor de protecţie;
• Lipsa filierelor de depozitare-valorificare a produselor
obţinute;
• Productivitate redusă cauzată de fărâmiţarea
terenurilor aflate în proprietate privată, irigări
necorespunzătoare, unităţi de producţie mici;
• Existenţa unor suprafeţe agricole necultivate şi
nevalorificate;
• Drumuri agricole si forestiere insuficiente şi
nemodernizate;
• Nivel scăzut de modernizare a lucrărilor agricole;
• Preturi mici pentru produsele agricole;
• Nu exista infrastructura de preluare si depozitare a
produselor agricole;

2.3. TURISM

• Natură în mare parte bine conservată şi nepoluată;
• Obiceiuri şi tradiţii bine conservate;
• Cadru natural specific, forme variate de relief, peisaj
pitoresc, vegetatie forestiera de foioase;
• comuna de granita cu Ucraina;

•
•
•
•

2.4.
COMERŢUL ŞI
SERVICIILE

• Dezvoltarea sectorului privat în comerţ şi servicii în
detrimentul activităţilor industriale;
• Servicii informatice – este asigurat accesul la
INTERNET;
• Servicii de alimentaţie publică îmbunătăţite;

• Lipsa infrastructurii tehnico – edilitare pentru a putea
oferi servicii de calitate;
• Calitatea modestă şi densitatea redusă a unităţilor de
alimentaţie publică amplasate de-a lungul căilor
principale de circulaţie;

Lipsa obiectivelor turistice;
Insuficienta promovare a atracţiilor locale;
Oferta serviciilor turistice este inexistentă;
Lipsa parcurilor şi a zonelor de agrement;

• Dinamica pieţei forţei de muncă determinată de
dinamica economică a judeţului;
• Existenţa unităţilor de învăţământ;
• Rezervă de forţă de muncă numeroasă;
FORŢA DE MUNCĂ ŞI
• Gradul ridicat de alfabetizare al populaţiei;
ŞOMAJUL
• Forţă de muncă calificată în agricultură;
3. RESURSE
UMANE

4.
INFRASTRUCTURĂ
ŞI
TELECOMUNICAŢII

• Teritoriul comunei este traversat de:
- DN 29 A- face legătura între Botosani si Darabani;
- DJ 291D - face legătura între Dorohoi – Cristinesti
– Suharau – Oroftiana;
• Existenţa unei reţele de drumuri comunale pietruite;
• Drumurile de legatura intre Ibanesti-Dumbravita si
Ibanesti-Dorohoi sunt asfaltate;
• Infrastructură de alimentare cu energie electrică,
dezvoltată;
• Pondere ridicata de drumuri pietruite fata de drumuri
de pamant;
• Transport public existent atat in Ibanesti cat si in
Dumbravita;

• Distribuţia inegală în teritoriu a populaţiei;
• Relevanţa slabă a evidenţei şi statisticilor privind
utilizarea forţei de muncă;
• Calificări reduse specifice specializărilor de înaltă
calificare şi tehnologilor înalte;
• Rata scăzută de ocupare în activităţi meşteşugăreşti
• Rata ridicată de ocupare a forţei de muncă în
agricultură;
• Lipsa unei corelări între cererea şi oferta de forţă de
muncă şi învestiţii reduse în resursele umane;
• Lipsă acută de locuri de muncă, tendinţă de creştere a
ratei şomajului;
• Putere financiară scăzută a populaţiei;

• Lipsa sistemelor de irigatii;
• Sistem de alimentare cu apă inexistent;
• Inexistenţa unui sistem alternativ de alimentare cu
energie electrică;
• Lipsa sistemului de canalizare şi a statiilor de epurare
zonale a apelor uzate;
• Artere de drum importante neasfaltate (centru
Ibanesti, DJ 291D Ibanesti – Cristinesti;

5. EDUCAŢIE

5.1. ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI
SPORT

5.2. CULTURA

5.3. SĂNĂTATE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

• O agentie postala, in comuna Ibanesti;
• Reţea de iluminat public stradal;
• Telefonie mobilă cu semnal bun;
• Acces internet si televiziune prin cablu;
• Pagină de web a Primăriei Ibanesti: www.
http://primariaibanesti.eu/primaria-ibanesti-8/

• Lipsa sistemului de furnizare şi distribuţie a gazelor
naturale;
• Lipsa instituţiilor bancare pe teritoriul comunei;
• Pagina de internet neoptimizata;

• Reţea de învăţământ şcolar adaptată cerinţelor
zonei: învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
• Procent de şcolarizare primară şi medie ridicat ;
• Populaţie şcolară stabilă;
• Personal didactic stabil, calificat şi titular pe posturi;
• Existenţa unui teren de sport in Dumbravita si a unei
baze sportive moderne în Ibanesti;
• protocol de colaborare Scoala Dumbravita cu cea din
Riaille, Franta – “La paralelle 48, traditions et
habitudes”

• Insuficientă racordare la tehnicile de vârf;
• Dotari laboratoare scoli insuficiente;
• Lipsa spaţiilor verzi;
• Reducerea populatiei de varsta scolara;
• Necesitate modernizare facilitati sport in Dumbravita.

• Tradiţii culturale, istorice, etnice, folclorice;
• Cămin cultural in Ibanesti;
• Existenţa Bibliotecii comunale si doua biblioteci
scolare;
• Numar mare de lacase de cult: 3 biserici ortodoxe si 7
apartinand cultelor penticostal, adventist, baptist,
martorii lui Iehova, crestin dupa evanghelie.

• Cabinet stomatologic privat cu punct de lucru în
localitatea Ibanesti;
• Centru de zi pentru Copii in Ibanesti;
• Există cate o farmacie în localitatea Dumbravita si
in Ibanesti şi un dispensar veterinar cu medic

• Instituţii culturale insuficiente;
• Accesibilitate redusă a populaţiei la activităţi
culturale;
• Fond de carte insuficient la Biblioteca comunală;
• Necesitate camin cultural in Dumbravita; Camin
cultural nemodernizat in Ibanesti;
• Fondurile alocate pentru cultura sunt insuficiente;

• Starea rea a clădirilor şi dotărilor pentru sănătate;
• Servicii insuficient diversificate pentru diferite
categorii de persoane defavorizate;
• Număr mare de pacienţi/medic;

6. PROTECŢIA
MEDIULUI ŞI
SPAŢIUL DE TRAI

veterinar in Ibanesti;
• Administraţia publică locală asigură fonduri şi servicii
pentru protecţie socială;
• Serviciul de Intervenţie pentru Situatii de Urgenta
organizat;
• Cabinet medical atat in Ibanesti cat si in Dumbravita;

• Cea mai apropiată staţie de salvare şi cel mai
apropiat spital sunt în oraşul Dorohoi;
• subfinantarea unitatilor medicale – buget insuficient;

• Pe teritoriul comunei nu există surse de poluare
majoră, lipsind obiectivele cu emisii de noxe, sau cu
deversări de lichide poluante;
• Comuna nu are terenuri care necesită reconstrucţie
ecologică (terenuri degradate sau poluate);
• Nu se află în evidenţa Agenţiei Judeţeană pentru
Protecţia Mediului Botosani ca fiind zonă critică din
punct de vedere al poluării aerului, apelor de suprafaţă
sau subterane;
• Existenţa unei infrastructuri corespunzătoare pentru
exploatarea resurselor de apă subterană şi asigurarea
reţelelor de alimentare cu apă;
• Există serviciu de gospodărie comunală;
• Sistem de gestiune al deseurilor eficient;

• Au fost semnalate de-a lungul timpului riscuri
naturale cu efect asupra elementelor naturale sau cu
efect asupra locuitorilor şi a cadrului construit;
• Problemele care privesc protecţia mediului decurg din
condiţiile naturale, evacuarea deşeurilor menajere, a
dejecţiilor umane şi animaliere;
• Inexistenţa staţiilor şi instalaţiilor de epurare pentru
procesarea integrală a debitelor de ape uzate provenite
din activităţile agrozootehnice sau din gospodăriile
populaţiei;
• Sistem de canalizare inexistent;
• Lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea
energiei neconvenţionale (energie eoliană şi solară);
• Lipsa perdelelor de protecţie;
• Starea de degradare a fondului construit, în satele
comunei dominând materialele nedurabile;
• Lipsa educaţiei în spiritul protecţiei mediului;
• Prezenta nitratilor si a nitritilor in apa din fantani;

FACTORI
EXTERNI

1. POZIŢIA
GEO- POLITICĂ

OPORTUNITĂŢI
• Aderarea României la Uniunea
Europeană la 1 ianuarie 2007;
• Îmbunătăţirea legislaţiei şi cadrului
instituţional în
România;
• Extinderea autonomiei decizionale şi
financiare în toate sectoarele de activitate;
• Stabilitate şi coerenţă politică internă;
• Posibilitate de cooperare transfrontalieră
(graniţa cu
Ucraina la 2 km);
• Teritoriul comunei este traversat de traseul
DN 29A, care face legătura între Botosani şi
punctul de Darabani;

AMENINŢĂRI

• Revenirea la un sistem administrativ
centralizat;
• Controlarea economiei de către politic;

2. ECONOMIA
2.1.
ACTIVITĂŢILE
PRODUCTIVE
(sectorul
industrial, IMM)

• Creşterea plafonului fondurilor de
finanţare nerambursabile pentru România;
• Posibilitatea accesării fondurilor UE pentru
dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi
echiparea edilitară a teritoriului;
• Aplicarea strategiei naţionale
de
dezvoltare economico-socială pe termen
mediu;
• Stabilizarea mediului macroeconomic;
• Cooperarea transfrontalieră;
• Facilitati acordate IMM-urilor;
• Reorientarea băncilor în sprijinul dezvoltării
sectorului IMM;

• Creşterea preţului utilităţilor şi a terenurilor
va duce la scăderea atractivităţii comunei
pentru investitorii străini;
• Neadaptarea produselor şi serviciilor la
standardele de calitate impuse de UE;
• Intrarea masivă pe piaţă a produselor din
import;
• Lipsa unei corelări ale programelor de
dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de
echipare a zonelor cu potenţial de dezvoltare a
IMM;
• Fiscalitatea excesivă;
• Instabilitatea legislaţiei;
• Forţa de muncă angajată la negru;
• Concurenţa neloială;

2.2. SPAŢIUL
RURAL
(activităţi
agricole,
agricultura
tradiţională)

• Fonduri nerambursabile pentru
agricultură şi spaţiul rural;
• Sistemul de subvenţii şi stimulente pentru
activităţi agricole;
• Stimularea stabilirii tinerilor specialişti în
spaţiul rural prin îmbunătăţirea condiţiilor de
trai, de învăţământ şi a sistemului sanitar;
• Diversificarea serviciilor în spaţiul rural;
• Cooperare între producătorii agricoli locali şi
industria alimentară;
• Condiţii pentru realizarea de produse
agricole ecologice;
• Creşterea dimensiunii exploataţiilor, prin
concentrarea suprafeţelor mari de teren;
• Promovarea şi stimularea asociaţiilor
agricole în scopul exploatării intensive a
terenurilor;
• Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole
poate crea noi locuri de muncă;
• Rezerve de forţă de muncă ocupată în
agricultură, care se poate reorienta spre alte
activităţi economice;

• Scăderea suprafeţelor cultivate şi a
efectivelor de animale;
• Depopularea satelor şi îmbătrânirea
populaţiei;
• Migrarea tineretului cu studii superioare;
• Lipsa unei reţele informaţionale în
agricultură;
• Modificări climatice, cu perioade de secetă
şi ploi abundente;
• Valorificarea necorespunzătoare a producţiei
agricole;
• Lipsa unei corelări a culturilor cu cererea de
pe piaţă;
• Practicarea unei agriculturi
tradiţionale, cu productivitate
scăzută;
• Intrarea pe piaţă a produselor din import;
• Sistem de stimulare şi subvenţionare a
agriculturii sub nivelul celor acordate în alte
ţări;
• degradarea solurilor;
• concurenta cu produsele agricole din import;

2.3.
TURISMUL

• Fonduri nerambursabile ale UE destinate
dezvoltării turismului rural;
• Realizarea unor zone de agrement;
• Promovarea sarbatorilor locale ca
evenimente turistice

2.4.
COMERŢUL ŞI
SERVICIILE

• Oportunităţi de finanţare a unor proiecte
care creează infrastructura necesară pentru
dezvoltarea comerţului şi a serviciilor;
• Dezvoltarea comerţului electronic;
• Dezvoltarea comerţ cu cereale şi animale;
• Creşterea cererii pentru servicii
profesionale;
• Creşterea standardelor calitative în domeniu;
• Înfiinţarea de centre comerciale;
• Existenţa unor programe de formare şi
perfecţionare profesională în domeniu;

• Lipsa ofertelor turistice;
• Lipsa serviciilor în sectorul de turism;
• Pierderea obiceiurilor, traditiilor, a
mestesugurilor traditionale;

• Puterea de cumpărare redusă a populaţiei;
• Creşterea excesivă a costurilor serviciilor,
în cazul aderării la UE;
• Dificultăţi de adaptare la standardele de
calitate UE;

3. RESURSE
UMANE

FORŢA DE MUNCĂ
ŞI ŞOMAJUL

4.
INFRASTRUCTURĂ
ŞI
TELECOMUNICAŢII

• Dezvoltarea altor sectoare de activitate,
conexe agriculturii va conduce la crearea de
noi locuri de muncă;
• Imbatranirea populatiei ca urmare a ratei de
natalitate scazuta si a migratiei populatiei;
• Creşterea cererii pentru forţă de muncă cu
grad mai ridicat de calificare;
• Organizarea de cursuri de formare şi
perfecţionare profesională finanţate din
fonduri nerambursabile;
• Creşterea sumelor alocate prin
instrumentele financiare şi prin fondurile
structurale destinate dezvoltării şi reabilitării
infrastructurii;
• Dezvoltarea relaţiilor de cooperare
transfrontalieră;
• Creşterea cererii pentru servicii de
telecomunicaţii de calitate ridicată;
• Terenuri libere pentru construcţia de
locuinţe;
• Posibilitatea utilizării transportului feroviar;

• Fluctuaţiile pe piaţa forţei de muncă;
• Migrarea forţei de muncă, în special a celei
tinere şi calificate în afara graniţelor tării;
• Flexibilitatea scăzută a pieţei forţei de
muncă în adaptarea la modificările apărute la
nivelul cererii;

• Lipsa unei corelări a politicilor
macroeconomice (bugetare, monetare, fiscale)
cu realităţile şi nevoile existente;
• Creşterea preţurilor la serviciile de
telecomunicaţii şi transport;
• Costul ridicat al carburanţilor în transportul
public;
• Degradarea infrastructurilor existente;

5. EDUCAŢIA
5.1. ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI SPORT

5.2.
CULTURA

5.3. SĂNĂTATE ŞI
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ

• Existenţa programelor de finanţare din
partea UE şi programe naţionale pentru
educaţie şi învăţământ;
• Cadru legislativ flexibil, corelat cu cel
european în domeniul calificării profesionale
prin sistemul de învăţământ ( formare
iniţială);
• Sprijinul administraţiei locale şi atragerea
unor fonduri pentru dezvoltare regională în
dezvoltarea şi diversificarea activităţilor
sportive;
• Sprijinul administraţiei locale şi atragerea
unor fonduri pentru dezvoltare regională în
dezvoltarea şi diversificarea activităţilor
culturale;

• Insuficienţa resurselor financiare pentru
educaţie şi sport;
• Lipsa unei corelări între cererea şi oferta de
forţă de muncă şi învestiţii reduse în resursele
umane;
• Nivelul scăzut al salariilor din învăţământ;
• Migrarea profesorilor şi a altor cadre
implicate în procesul formării profesionale
din învăţământ către alte domenii sau în alte
ţări;

• Alocări bugetare pentru susţinerea
sistemului medical;
• Personal calificat;
• Posibilitate de modernizare sediu dispensar
Ibanesti prin Programul National de
Dezvoltare a Infrastructurii Rurale;

• Subfinanţarea domeniului sanitar;
• Migrarea specialiştilor peste hotare;

• Insuficienţa resurselor financiare pentru
cultură;
• Reducerea interesului
pentru
spectacole şi activităţi culturale din partea
tinerilor;

5.4. PROTECTIA
MEDIULUI SI
SPATIULUI DE
TRAI

• Existenţa Fondurilor structurale pentru
protecţia mediului;
• Programe guvernamentale bilaterale între
România şi diverse ţări UE;
• Problemele de mediu reprezintă priorităţi
pentru autoritatea publică locală;

• Compromiterea rezervei de apă subterană
prin
nerespectarea principiului exploatării durabile
a
resurselor de apă si prin lipsa statiilor si
instalatiilor de epurare;
• Lipsa interesului pentru protectia mediului;

V.

Direcţii de dezvoltare a localităţii

Pentru perioada 2013-2020, comuna Ibanesti, judetul Botosani
şi-a stabilit următorul sistem de direcţii de dezvoltare şi obiective care
vor contribui la realizarea obiectivului general al Strategiei.
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie
„Dezvoltarea durabila si echilibrata a comunei Ibanesti prin crearea si
sustinerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sanatos si
diversificat, care sa asigure cresterea economica continua si cresterea
calitatii vietii cetatenilor comunei”.
Pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei
Ibanesti urmează a se concentra pe următoarele direcţii de dezvoltare
prioritare:









Infrastructură locală şi utilităţi
Agricultură
Economie
Învăţământ, sport şi cultură
Sănătate şi asistenţă socială
Resursele umane
Administraţie locală
Amenajare edilitara

Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective
specifice care urmează a fi atinse prin implementarea de proiecte,
fructificând la maximum oportunităţile de finanţare disponibile, atât
europene cât şi naţionale. Detalierea obiectivelor şi a modului de
atingere a lor se regăseşte mai jos.

V.1. Direcţia de dezvoltare „Infrastructură locală şi utilităţi”
Obiectivele specifice:
™ Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună;
™ Asigurarea infrastructurii de apă şi apă uzată, gaz pentru
majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;
™ Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi
realizarea de platforme conforme cerinţelor legislative;
Cresterea calitatii mediului;
Dezvoltarea unui management integrat al deseurilor prin
programul „Managementul integrat al deseurilor in Judetul
Botosani”;
Asigurarea accesului la servicii publice de salubritate de calitate
corespunzatoare;
™ Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor
obiective sunt următoarele:
•
Refacerea infrastructurii prin asfaltarea străzilor comunale
pietruite şi de pământ;
•
Intretinerea infrastructurii existente de drumuri pietruite;
•
Infiintarea reţelei de apă potabilă şi canalizare menajeră;
•
Dotarea comunei cu containere şi pubele de colectare selectivă
a deşeurilor şi construirea de platforme conforme; dotarea cu utilaje
de colectat deseuri; dotarea cu instalatii de selectare si reciclare
deseuri;
•
Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
•
Imbunatatirea retelei electrice prin adaptarea la tehnologii
verzi - LED;
•
Creşterea capacităţii de atragere fonduri nerambursabile.
În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt
insuficiente, proiectele menţionate mai sus au un rol deosebit de
important pentru asigurarea creşterii dezvoltării economice a
localităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor.

Implementarea acestora va avea ca efecte:
 creşterea calităţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă
şi siguranţă în folosirea infrastructurii de transport, apă şi apă
uzată, energie electrică, respectiv a celei de gaze naturale;
 reducerea costurilor cu iluminatul public - protectia mediului;
 reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stării
carosabilului din comună;
 reducerea poluării cu deşeuri menajere şi industriale corelativ cu
creşterea cantităţii de deşeuri colectate selectiv.
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte
sunt: Programului National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale
si Urbane, Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Programul
National de Dezvoltare Rurala, Asistenta SSE, bugetul de stat, bugetul
local, alte surse.

V.2. Direcţia de dezvoltare „Agricultură”
Obiectivele specifice:
™ Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor
din comună;
™ Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de
subzistenţă;
™ Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei;
Diversificarea culturilor – migratia spre culturi competitive
economic;
Dezvoltarea activitatilor conexe: procesare produse agricole, etc.
™ Implementarea
de
tehnici
agricole
moderne
prin
perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a fermierilor;
™ Crearea infrastucturii de irigare a culturilor;
Imbunatatirea cailor de acces forestiere si agricole.
Promovarea Grupului de Actiune Locala „Codrii Hertei”, ca mijloc
de accesare proiecte cu finantare europeana.
Valorificarea potentialului agricol local prin asigurarea unui
management eficient al exploatatiilor agricole;

Asigurarea unui grad ridicat de informare a populatiei rurale cu
privire la oportunitatile existente si cerintele ce trebuie respectate în
sectorul agricol;
Atragerea tinerilor în activitatile agricole din sectorul vegetal si
zootehnic;
Sprijinirea înfiintarii grupurilor de producatori agricoli.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor
obiective sunt următoarele:
•
Sprijinirea fermierilor pentru pregătirea de proiecte finanţabile
prin PNDR măsurile 112, 121 şi 123;
•
Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme
familiale cu caracter comercial prin pregătirea de proiecte finanţabile
prin PNDR măsurile 312 şi 313;
•
Infiintarea sistemelor de irigaţii din comună, prin investiţii
private/publice.
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
 creşterea productivităţii si a randamentului in domeniul
agriculturii,
 creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură;
 creşterea importanţei activităţilor non-agricole (ex: dezvoltarea
mediului de afaceri);
 practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de
mediu adecvate.
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt:
PNDR, bugetul de stat, bugetul local, contribuţie privată.

V.3. Direcţia de dezvoltare „Economie şi turism”
Obiectivele specifice:
™ Stimularea realizării de investiţii în zonă;
™ Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici.
Diversificare catre activitati non-agricole;
Valorificarea potentialului turistic al comunei.

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea
acestor obiective sunt următoarele:
•
Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi
non-agricole, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR,
măsura 312;
•
Realizarea unui website de promovare a localităţii, cu
menţionarea oportunităţilor de afaceri – (de ex. în comună există
zone cu materie primă pentru constructii), etc;
•
Iniţierea demersurilor pentru includerea într-un traseu
turistic judeţean a monumentelor existente în comună;
•
Dezvoltarea infrastructurii turistice, in special pe ramura
agroturism;
•
Înfiinţarea de asociaţii de producători, asociaţii ale breslelor,
etc. prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR, măsura 142.
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
• creşterea volumului investiţiilor în comună;
• îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de
ocupare;
• dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria şi
turismul;
• practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de
mediu în vigoare;
• creşterea vizibilităţii comunei.
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte
sunt: PNDR, bugetul de stat, bugetul local, surse private.

V.4. Direcţia de dezvoltare „Învăţământ, cultură si sport”
Obiectivele specifice:
™
Dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea
infrastructurii
de
învăţământ la standarde europene;
™ Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene;
™ Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;
™ Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea
culturală.

Cresterea nivelului de cunoastere si utilizare a tehnologiilor de
informatie si comunicare.
Dotari cu echipamente scolare, didactice si IT.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea
acestor obiective sunt următoarele:
•
Modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolare, prin pregătirea
de proiecte finanţabile prin POR;
•
Construirea, renovarea şi modernizarea căminelor culturale
prin PNDR, prin POR, sau prin programe nationale;
•
Înfiinţarea de spaţii verzi în comună, prin pregătirea de
proiecte finanţabile prin Fondul de Mediu, PNDR sau programe
nationale;
•
Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună, prin
pregătirea de proiecte finanţabile prin programe naţionale gestionate
de Ministerul Culturii şi Cultelor.
•
Construire baza sportiva in localitatea Dumbravita.
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
• existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi
instruire a tinerilor din comună;
• asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale;
• asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru
populaţia comunei, în special a tinerilor;
• consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii ale comunei,
care să fie transmise mai departe generaţiilor tinere.
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte
sunt: PNDR, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, bugetul de stat (Fondul de
Mediu, Administraţia Fondului Cultural Naţional), alte programe
nationale, bugetul local.

V.5. Direcţia de dezvoltare „Sănătate şi asistenţă socială”
Obiectivele specifice:
™ Dezvoltarea infrastructurii de tip social;
™ Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social.
Dezvoltarea infrastructurii pentru sanatate;
Imbunatatirea serviciilor medicale oferite cetatenilor comunei;

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea
acestor obiective sunt următoarele:
•
Identificarea/construirea unei clădiri cu destinaţia de centru
social local şi modernizarea şi dotarea acesteia, prin pregătirea unui
proiect finanţabil prin PNDR sau prin programe cu finantare
nationala;
•
Asigurarea sprijinului pentru înfiinţarea unui ONG care să
activeze în domeniul social, prin acţiuni de informare a celor
interesaţi de a pune bazele ONG-ului.
•
Modernizarea dispensarului medical si dotarea sa;
•
Atragerea de personal medical specializat;
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
• Asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru persoanele cu nevoi
sociale;
• Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se
implice în respectarea standardelor în domeniu, în pregătirea şi
implementarea de proiecte.
• Imbunatatirea calitatii vietii si cresterea sperantei de viata;
reducerea mortalitatii si cresterea natalitatii;
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte
sunt: PNDR, programe nationale, bugetul local.
V.6. Direcţia de dezvoltare „Resurse umane”
Obiectivele specifice: Creşterea expertizei în pregătirea
implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;

şi

™ Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea
acestor obiective sunt următoarele:
•
Organizarea de cursuri de specializare pe domenii precum:
scriere de proiecte, achiziţii publice, management financiar,
management de proiect ş.a., prin pregătirea de proiecte finanţabile
prin POS DRU sau PO DCA, etc.
•
Organizarea de cursuri de calificare pe ocupaţiile cerute de
piaţa muncii, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin POS DRU.
•
Implementarea de
tehnici
agricole
moderne
prin
perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a fermierilor, prin
accesarea PNDR, măsura 111.

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
• Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale
în ceea ce priveşte pregătirea de proiecte cu finanţare
nerambursabilă;
• Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună.
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de
proiecte sunt: POS DRU, Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, PNDR, bugetul local.

V.7. Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică”
Obiectiv specific:
™ Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform
legislaţiei în vigoare.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor
obiective sunt următoarele:

•
Înfiinţarea serviciilor publice, prevăzute de legislaţia naţională
şi dotarea corespunzătoare a acestuia, printr-un proiect finanţabil de
la bugetul local sau bugetul de stat sau PNDR, etc.
•
Studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea
managementului serviciilor publice printr- un proiect finanţabil din
PO DCA;
•
Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de
management, inclusiv ISO şi EMAS printr-un proiect finanţabil din
PO DCA;
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte
sunt: PO DCA, PNDR, bugetul de stat, bugetul local.
Directia de dezvoltare „Amenajarea edilitara si utilitati
publice”
Obiective specifice:
• Dezvoltarea durabila a comunei Ibanesti;
• Atingerea unui grad ridicat de rationalitate în amenajarea
teritoriului;

VI.

Capacitatea de finantare

Capacitatea de cofinanţare

Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socioeconomice a municipiului Feteşti pot fi realizate prin susţinerea
financiară din bugetul local, din fonduri nerambursabile
guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din fonduri
rambursabile (de genul creditelor). La aceste surse de finanţare se
adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip pulic-privat,
care s- au dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea anumitor
probleme comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a
proiectelor locale prezintă avantaje şi dezavantaje. În primul rând,
susţinerea proiectelor din bugetul local este cea mai puţin
recomandată soluţie deoarece fondurile din această sursă sunt extrem
de limitate, iar disponibilitatea financiară a acestora este relativă
(spre exemplu, într-un anumit trimestru se poate ca încasările la
bugetul local să fie foarte mici).

Creditarea
Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de
vedere procedural, de obţinere a finanţării pentru proiectele de
investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un
anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a
datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea
generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare
poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen
scurt şi mediu, deoarece administraţia publică devine neeligibilă atât
pentru accesarea altor credite dar şi pentru atragerea de fonduri
nerambursabile.

Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general
recomandată şi promovată pentru rezolvarea problemelor sau
eficientizarea serviciilor publice. la momentul redactării Strategiei,
cadrul legislativ în vigoare nu facilitează dezvoltarea acestui gen de
prateneriate. Însă, există un proiect de lege care se doreşte să
reglementeze
parteneriatul
public-privat
şi
care,
pentru
implementarea strategiei, este privit drept o oportunitate reală de a
implementa proiectele propuse.
În comuna Ibanesti există posibilitatea dezvoltării
parteneriatelor de tip public- privat în diverse domenii. În ideea
adoptării legii parteneriatului public- privat s-ar putea externaliza o
serie de servicii şi activităţi, parteneri locli putând fi atât mediul de
afaceri dar şi sectorul non-profit.
Finanţare nerambursabilă din fonduri europene
Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor
(financiare şi temporale) aferente documentanţiilor pentru cererea de
finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară
cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a
cheltuieluilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce pentru
administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul
programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale.
Dar marele avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin
programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile publice
locale, procentul de cofinanţare este relativ redus (pentru
majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar
foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de
cofinanţare.
Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod
cert, cea mai recomandată modalitate de susţinere financiară a
proiectelor cuprinse de Strategie. De aceea, majoritatea actiunilor
prevazute in strategia de dezvoltare se bazeaza pe programe cu
finantare europeana.

VII.

Plan de reducere a impactului crizei

Criza financiară globală a afectat considerabil statele membre
ale Uniunii Europene, caracterizându-se prin reducerea posibilităților
de creditare, scăderea prețurilor locuințelor, declinul piețelor bursiere
şi diminuarea încrederii consumatorilor, a consumului și a
investițiilor. Având în vedere amploarea crizei, toate statele membre
trebuie să ia măsuri pentru a contracara criza.
Coordonate corespunzător, eforturile naționale pot viza în
paralel obiective diferite. Acestea pot atenua pe termen scurt efectele
recesiunii, dar pot, de asemenea, promova, simultan, reformele
structurale necesare pentru a ajuta UE să iasă mai puternică din criză,
fără să submineze pe termen mai lung viabilitatea fiscală. În acest
sens a fost elaborat Planul European de Redresare Economică, care
pune un accent special pe inovare și pe ecologizarea investițiilor UE.
Obiectivele strategice
Economică sunt:







ale

Planului

European

de

Redresare

stimularea
rapidă
a
cererii
și consolidarea încrederii
consumatorilor;
diminuarea costurilor umane ale încetinirii creșterii economice și
ale impactului acesteia asupra persoanelor celor mai vulnerabile.
Se pot întreprinde acțiuni pentru a împiedica pierderea locurilor
de muncă iar apoi pentru a ajuta oamenii să revină rapid pe piața
muncii, în loc să se confrunte cu șomajul pe termen lung;
sprijinul acordat Europei pentru a valorifica creșterea, atunci când
se va produce, astfel încât economia europeană să fie în consonanță
cu cererile competitivității și necesitățile viitorului, astfel cum au
fost conturate în Strategia de la Lisabona pentru creștere și locuri
de muncă. Aceasta înseamnă continuarea reformelor structurale
necesare, sprijinirea inovării și construirea unei economii a
cunoașterii;
accelerarea trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, fapt
care va face ca Europa să fie bine plasată pentru a-și aplica
strategia de limitare a schimbărilor climatice și de promovare a
securității energiei: o strategie care va încuraja noile tehnologii, va



crea noi locuri de muncă ecologice și va deschide noi posibilități pe
piețele mondiale în creștere rapidă, va ține sub control factura de
energie a cetățenilor și întreprinderilor și va reduce dependența
Europei de energia de peste hotare.
Pentru a obține avantaje maxime și pentru a atinge obiectivele
planului de redresare, și anume protejarea oamenilor și evitarea
distragerii atenţiei ca urmare a crizei de la interesele pe termen
lung ale UE și de la necesitatea d e a investi în viitorul
acesteia ar trebui să existe o legătură strânsă între stimulul
fiscal și acțiunile din cele patru domenii prioritare ale Strategiei de
la Lisabona (oameni, afaceri, infrastructură și energie, cercetare
și inovare).

Acţiunile propuse
Economică sunt:

în

cadrul Planului European de Redresare


Lansarea unei importante iniţiative europene de sprijinire
a ocupării forţei d e muncă;

Crearea cererii de muncă;

Creşterea accesului întreprinderilor la finanţare;

Reducerea
sarcinii
administrative
şi
promovarea
antreprenoriatului;

Accelerarea
investiţiilor
în
vederea modernizării
infrastructurii Europei;

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor ;

Promovarea adoptăr ii rapide a „ produselor ecologice”;

Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, inovare şi
educaţie;

Internet de mare viteză pentru toţi .
La nivel local, criza economică mondială a fost şi încă mai este
resimţită de întreaga comunitate din comuna Ibanesyi, fie că este
vorba de autorităţile publice locale, oamenii de afaceri sau simpli
cetăţeni. Un prim efect este diminuarea destul de considerabilă a
nivelului taxelor colectate, fapt ce pune în pericol posibilitatea plăţii la
timp a creditelor angajate de către administraţi a publică locală.

Mediul economic al comunei Ibanesti trebuie să devină unul
competitiv atât pe plan local cât şi regional, oferind şanse şi
oportunităţi reale antreprenorilor locali dar şi externi. Dezvoltarea
economică trebuie să susţină creşterea nivelului de trai a întregii
populaţii prin numărul locurilor de muncă şi nivelul de remunerare al
acestora.
Pentru depăşirea crizei
economice, Primăria trebuie să
urmărească atingerea următoarelor obiective specifice:

Crearea
premiselor
necesare activităţilor de atragere de
resurse externe în scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală;

Stimularea investiţiilor locale şi dezvoltarea antreprenoriatului
local prin promovarea oportunităţilor locale şi prin încurajarea
parteneriatelor de tip public-privat;

Întărirea capacităţii administrative a autorităţii locale pentru
îmbunătăţirea capacităţii de planificare şi control, eficientizarea
serviciilor furnizate publicului, îmbunătăţirea managementului
financiar şi optimizarea metodelor de lucru intra-instituţionale;

Sporirea veniturilor bugetare locale prin eficientizarea
mecanismelor de încasare, reducerea cheltuielilor;

Îmbunătăţirea sistemului de servicii publice locale prin
eficientizarea activităţilor şi cadrului de funcţionare a furnizorilor
publici;
Astfel, pentru diminuarea efectelor crizei economice asupra
comunităţii locale, administraţia publică locală trebuie să aibă în
vedere următoarele priorităţi :





Dezvoltarea capacităţii administrative.
Eficientizarea serviciilor publice;
Sprijinirea dezvoltării economice;
Sporirea veniturilor bugetare;

Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la îmbunătăţirea
aspectelor ce ţin de profesionalizarea resurselor umane şi de
eficientizarea proceselor de lucru ale Primăriei comunei Ibanesti
astfel încât să se atingă un stadiu care să favorizeze dezvoltarea de

proiecte locale, furnizarea de servicii publice calitative, îmbunătăţirea
mecanismelor de coordonare şi colaborare cu alte instituţii publice.
Eficientizarea serviciilor publice este o prioritate foarte clar
definită chiar de titlul acesteia, referindu-se strict la sfera serviciilor
publice locale din comuna Ibanesti.
Aspectele abordate pe termen scurt şi mediu se referă la
îmbunătăţiri de proces, întărirea managementului, optimizarea
activităţilor etc.
Prioritatea „Economie” urmăreşte punerea în practică unor
măsuri şi proiecte care să susţină mediul economic local şi care să
ofere posibilitatea implementării viitoarelor proiecte de dezvoltare
economică locală. În cadrul planului de acţiuni acestea sunt detaliat
prezentate.
Astfel, modalităţile prin care autorităţile publice locale pot
contribui la depăşirea perioadei de recesiune sunt identificarea şi
atragerea
de
resurse
suplimentare, din surse proprii sau
parteneriate cu mediul privat şi organizaţii internaţionale. În acest
sens trebuie să fie evaluate şi promovate oportunităţile pe care le
oferă comuna Ibanesti.
De asemenea, trebuie promovate parteneriatele de tip publicprivat.
Autorităţile publice locale trebuie să creeze premisele necesare
activităţilor de atragere de resurse externe în scopul susţinerii
proiectelor
de
dezvoltare
locală. Totodata, trebuie stimulate
investiţiile locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin
promovarea
oportunităţilor pe care le oferă comuna Ibanesti.
Autorităţile locale trebuie să îmbunătăţească capacitatea de
planificare şi control, să îmbunătăţească managementul financiar şi să
optimizeze metodele de lucru intra-instituţionale.
De asemenea, sporirea veniturilor bugetare locale se poate
realiza prin eficientizarea mecanismelor de încasare, reducerea
cheltuielilor şi identificarea unor noi surse de venituri.

Trebuie avut în vedere faptul că limitarea efectelor crizei
economice se poate realiza şi prin creşterea semnificativă a gradului
de absorbţie a fondurilor de la Uniunea Europeană.
Colectarea la bugetul local a unor venituri importante trebuie să
se realizeze fără a afecta foarte mult contribuabilii, dar însă să
consolideze capacitatea de finanţare a activităţilor şi proiectelor
administraţiei publice.
Pe de altă parte, această prioritate presupune o mai bună
gestionare a resurselor şi a mecanismelor proprii care să conducă la o
eficientizare a costurilor şi a veniturilor bugetare.
Aşa cum se poate vedea cele 4 priorităţi ale planului de
reducere a impactului crizei economice se suprapun într -o
foarte mar e măsură pe planul de acţiune al Strategiei, acesta
din urmă fiind conceput de la bun început prin raportarea la o situ
aţie reală, prezentă.
Ca atare, diminuarea efectelor crizei economice reprezintă unul
dintre obiectivele subsidiare ale prezentei strategii, atât datorită
actualităţii temei cât mai ales datorită rolului pe care dezvoltarea
economică îl are atât asupra depăşirii prezentei crize cât mai ales
asupra dezvoltării sociale şi economice viitoare a comunităţii din
Ibanesti.
Dată fiind interconexiunea dintre obiectivele specifice şi
priorităţile sau domeniile majore de intervenţie, se răspunde simultan
mai multor măsuri care vor conduce atât la diminuarea efectelor crizei
economice cât şi la dezvoltarea socială şi economică a comunei
Ibanesti.

VIII. CONCLUZII ŞI PREVEDERI FINALE
Strategia de dezvoltare a comunei Ibanesti se constituie ca un
document legal de lucru al Consiliului Local. Documentul are un
caracter prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi
optimizare a opţiunilor de dezvoltare a oraşului pentru a le adecva
evoluţiei realităţilor economice şi sociale.
Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda
integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a
se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu
comunitatea actorilor economici.
Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor
interesaţi un limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor
comunei Ibanesti, a obiectivelor prioritare şi direcţiilor de dezvoltare,
programelor şi proiectelor prioritare pentru realizarea dezideratelor
respective.
În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de
întocmire şi adoptare o politică transparentă de administrare publică
în spirit european.
Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea
obiectivelor şi realizarea direcţiilor de dezvoltare prevăzute au
orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul
apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate,
completate cu altele sau chiar anulate dacă mediul dinamic al
realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar
reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a
depărtării sau apropierii de anumite deziderate.
Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie
de necesităţi, de sursele de finanţare disponibile şi detalii tehnicoeconomice de execuţie a proiectelor.
De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care
realizarea proiectelor îl are în vederea atingerii obiectivului strategic
general privind dezvoltarea durabilă a comunei prin utilizarea
eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării prosperităţii
şi calităţii vieţii locuitorilor săi.
Primarul – ca instituţie executivă – are mandatul Consiliului
Local şi obligaţia instituţională de a promova, iniţia urmări şi finaliza

- cu respectarea legilor în vigoare – toate procedurile, deciziile,
acţiunile, activităţile, operaţiile pentru realizarea programelor şi
proiectelor prevăzute în strategie.
Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt
considerate de domeniul public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii
civile.
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Planul de acţiuni urmăreşte direcţiile de dezvoltare a localităţii şi obiectivele stabilite în vederea îndeplinirii obiectivului general.
Direcţia de dezvoltare „Infrastructură locală şi utilităţi”

Nr.
crt.

1

Obiective

Îmbunătăţirea
infrastructurii de
drumuri rutiere
din comună

Proiecte propuse

Modernizarea
drumurilor
comunale

Extinderea
infrastructurii de
apă şi apă uzată

2
Infrastructura de apa
si canalizare

Rezultate
aşteptate

Asfaltare drumuri;
construire locuri
de parcare;

Responsabili şi
parteneri oportuni

Comuna Ibanesti
2013-2020

construire
trotuare si rigole;

Construirea unei
retele de apa si
canalizare care
sa deserveasca
cel putin 60%
din populatie.

Intervalul de
timp oportun pt.
implementarea
proiectului

2013-2020

Paşii de urmat
pentru
finanţarea
proiectului

- PNDR

- Realizare SF

- Alte programe
naţionale
Bugetul local

- Obţinere avize

Programul
national
privind
dezvoltarea
-infrastructurii
PNDR
rurale si urbane
- Alte programe
naţionale
Bugetul local

Comuna Ibanesti

Parteneri: Consiliul
Judetean Botosani

Surse de
finanţare
disponibile

Programul
national
privind
dezvoltarea
infrastructurii
rurale si
urbane

- Pregătire cerere
de finanţare şi
documentaţii
conexe
- Realizare SF

- Obţinere avize

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţii
conexe
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Colectarea
selectivă a
deşeurilor
menajere şi
industriale şi
3
amenajarea
corespunzătoa
re a
platformelor
de colectare

Dotarea comunei
cu containere şi
pubele de colectare
selectivă a
deşeurilor şi
realizarea de
platforme

Containere şi
pubele de
colectare
selectiva
Maşină de
transport
Platforme
Statie de
transfer

- Realizare SF
- POS Mediu

Comuna Ibanesti
Partener: Consiliul
Judetean Botosani
prin programul
“Managementul
integrat al
deseurilor in judetul
Botosani”

- Obţinere avize
2010-2013

Comuna Ibanesti

4

Realizare
infrastructura gaze
naturale pentru
majoritatea
populaţiei şi
agenţilor economici
din comună

Realizarea
reţelei de
alimentare cu
gaze naturale

Racordare 60%
din populatie la
magistrala de
gaz

Parteneri:
societăţi de
furnizare gaze
naturale

- Programe
naţionale
- Bugetul
local

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţii
conexe

- Programe
naţionale
Bugetul local

- Identificarea
numărului de
gospodării interesate

- Surse private

- Analiză privind
soluţiile tehnice de
realizare a investiţiei

- PNDR, măsura

- Realizare SF

2013-2020
Consiliul
Judeţean
Botosani

Comunele
invecinate

322
- Obţinere avize
- Programe
naţionale
Bugetul local

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţii conexe

Plan de acţiuni pentru atingerea obiectivelor strategiei

Extinderea reţelei
electrice din
comună

„Extinderea
reţelei
electrice”
“Iluminat
stradal cu
LED-uri”

- Realizare SF

Reţea de
tensiune extinsă

- Programe naţionale

Comuna Ibanesti

- Asistenta SSE

2013-2020

Utilizare becuri
eficiente
energetic

- Fondul Roman pentru
Eficienta Energiei
- Bugetul local

5

- Obţinere avize

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţii conexe

- Realizare documentatie
tehnica

6

7.

Monitorizarea si
imbunatatirea
calitatii apei
potabile

Protectia
impotriva
inundatiilor

Imbunatatirea
calitatii apei
potabile

Eliminarea
surselor de
poluare a panzei
freatice.

Amenajarea
cursurilor de apa

Amenajarea
cursurilor de apa;
Protectia
impotriva
inundatiilor

- Programe naţionale si
europene

Comuna Ibanesti
2013-2020

- Obţinere avize
- Bugetul local

- Programe naţionale si
europene

Comuna Ibanesti
2013-2020

- Bugetul local

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţii conexe

- Realizare documentatie
- Obţinere avize
- Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţii
conexe
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Direcţia de dezvoltare „Agricultură”

Nr.
crt.

Obiective

Îmbunătăţirea
dotărilor cu
maşini şi
utilaje
agricole a
fermierilor
din comună

1.

Proiecte
propuse

Rezultate
aşteptate

Responsabili şi
parteneri
oportuni

Intervalul de
timp oportun
pt implementarea
proiectului

Surse de
finanţare
disponible

Comuna Ibanesti

Sprijinirea
fermierilor pentru
pregătirea de
proiecte
finanţabile prin
PNDR

Toţi fermierii din
localitate informaţi
despre existenţa şi
modalităţile de
accesare a
fondurilor;
Innoirea parcului de
utilaje agricole

Parteneri:
Consiliul
Judeţean

Grupul de Actiune
Locala “Codrii
Hertei”

- PNDR Măsura

2013-2020

Paşii de urmat
pentru
finanţarea
proiectului

- Identificarea
fermierilor interesaţi
şi listarea nevoilor
acestora

143

- Fonduri proprii

- Contactarea
partenerilor (GAL
“Codrii Hertei”)

- Organizarea de
întâlniri de informare
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Reducerea
numărului de
locuitori
implicaţi în
agricultura de
subzistenţă

Comuna Ibanesti

Toţi reprezentanţii
gospodăriilor
informaţi despre
modalităţile posibile
de organizare

Realizarea
sistemelor de
irigatii pentru
suprafetele
agricole din
comuna Ibanesti

Parteneri:
Consiliul
Judeţean

- PNDR Măsura
2013 - 2020

111

- Fonduri proprii

- Identificarea
persoanelor
interesate

Comuna Ibanesti

Crearea
sistemelor de
irigaţii din comună

Irigarea pentru
majoritatea zonelor
cultivate

2013 - 2020

Investitii private

Direcţia pentru
Agricultură şi
Dezvoltare Rurală

- Identificarea
soluţiilor tehnice
potrivite
- Identificarea
persoanelor
interesate

Comuna Ibanesti

4.

Dezvoltarea
sectorului
agricol

Diversificarea
culturilor agricole
pentru cresterea
competitivitatii

- Organizarea de
întâlniri de
informare

Direcţia pentru
Agricultură şi
Dezvoltare
Rurală

313

2.

3.

Stimularea
transformării
gospodăriilor
ţărăneşti în ferme
familiale cu
caracter comercial
prin pregătirea de
proiecte finanţate
din PNDR 322 şi

Diversificarea
culturilor agricole cu
plante tehnice,
legume, fructe, etc.

Direcţia pentru
Agricultură şi
Dezvoltare Rurală
Grupul de Actiune
Locala “Codrii
Hertei”

2013 - 2020

Investitii private
- Identificarea
soluţiilor tehnice
potrivite
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Direcţia de dezvoltare „Economie şi turism”

Nr.
crt.

1

Obiective

Stimularea
realizării
de investiţii
în zonă

Proiecte
propuse

Înfiinţarea de
microîntreprinderi
ce desfăşoară
activităţi nonagricole, prin
pregătirea de
proiecte finanţabile
prin PNDR,
măsura 312
Realizarea unui
website de
promovare a
localităţii
Iniţierea
demersurilor
pentru includerea
într-un traseu
turistic judeţean a
monumentelor din
comună

Rezultate
aşteptate

Creşterea
numărului de
agenţi
economici din
comună

Responsabili şi
parteneri
oportuni

Intervalul de
timp oportun
pentru
implementarea
proiectului

Surse de
finanţare
disponibile

- Fonduri proprii
pentru informare

Comuna Ibanesti
- PNDR, măsura

Grupul de Actiune
Locala “Codrii
Hertei”

312 pentru
persoanele
fizice şi juridice care

Creşterea
numărului de
locuri de
muncă

2013 - 2020

1 website de
promovare
funcţional

2013 - 2015

pregătesc proiecte

Paşii de urmat
pentru
finanţarea
proiectului
- Contactarea partenerilor

- Organizarea de
întâlniri de
informare

- Sprijinirea persoanelor
fizice şi juridice care
pregătesc proiecte să
obţină avizele necesare
- Pregătire specificaţii
tehnice

- POS CCE, axa 3
- buget local

- Pregătire cerere de
finanţare şi documente
conexe

Comuna Ibanesti
Crearea unui
traseu turistic
care să includă
monumentele
din comună

2013 - 2020

-buget local

Pregătire concept
promovare şi transmiterea
acestuia instituţiilor
abilitate în vederea
includerii într-un traseu
judeţean
- Popularizare pe site
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2.

3.

4.

Creşterea
numărului
de asocieri
ale
agenţilor
economici

Realizare
piata/obor in
comuna
Ibanesti

Stimularea
IMM-uri

Înfiinţarea de
asociaţii de
producători,
asociaţii ale
breslelor, etc. prin
pregătirea de
proiecte
finanţabile prin
PNDR,

- Contactarea partenerilor
- PNDR, măsura

Cel puţin 1
asociere
realizată

măsura 142

Renovarea pietei
din localitatea
Ibanesti

Organizare de
targuri locale,
renovare/
Reconstructive
piata si obor in
comuna Ibanesti

Realizarea unui
incubator de
afaceri

Construire
incubator de
afaceri cu
infrastructura
necesara
gazduirii de IMM

142 pentru
persoanele
juridice care
pregătesc
proiecte

Agricultori/fermieri

- Organizarea de
întâlniri de
informare

- Sprijinirea persoanelor
fizice şi juridice care
pregătesc proiecte să obţină
avizele necesare

Parteneri: Grupul
de Actiune Locala
“Codrii Hertei”

2013-2020

Comuna Ibanesti

2013-2020

PNDR
Buget local

Pregatire documentatie
tehnica;
Pregătire cerere de finanţare
şi documente conexe

Comuna Ibanesti

2013-2020

PNDR
Buget local

Pregatire documentatie
tehnica;
Pregătire cerere de finanţare
şi documente conexe

- Fonduri proprii
pentru informare
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Direcţia de dezvoltare „Învăţământ, cultură si sport”

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Obiective

Dezvoltarea
infrastructurii
de învăţământ
la standarde
europene

Dezvoltarea
infrastructurii
culturale la
standarde
europene

Dezvoltarea
infrastructurii
de agrement şi
recreere

Proiecte
propuse

Modernizarea şi
dotarea
infrastructurii
şcolare

Construirea,
renovarea şi
modernizarea
căminelor
culturale

Înfiinţarea de
spaţii verzi în
comună si spatii
de agrement;
Construire
scena fixa in
aer liber

Rezultate
aşteptate
Şcoli şi
grădiniţe
modernizate
şi dotate.

Responsabili
şi parteneri
oportuni

Comuna Ibanesti

Intervalul de
timp oportun
pt.
implementarea
proiectului
2013-2020

Renovare
Scoala cu
clasele V-VIII
Ibanesti
2 cămine
culturale
moderne

Spaţii verzi
înfiinţate

Surse de
finanţare
disponibile
-Programul
national privind
dezvoltarea
infrastructurii
rurale si urbane

- Realizare SF

- POR

- Obţinere avize

- Bugetul de stat
- Bugetul local
Comuna Ibanesti

Comuna Ibanesti

- PNDR, măsura
2013-2020

2013-2020

Paşii de urmat
pentru finanţarea
proiectului

- Pregătire cerere de
-finanţare
RealizareşiSF
documentaţii conexe

322

- Obţinere avize

- POR, axa 3

- Pregătire cerere de
finanţare şi
-documentaţii
Realizare SFconexe

- Bugetul de stat
- Fondul de
mediu

- Obţinere avize

- Bugetul local
- Pregătire cerere de
finanţare

- Pregătire PT+DE+CS
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4.

5.

Creşterea
interesului
locuitorilor
comunei pentru
moştenirea
culturală

Revitalizarea
obiceiurilor şi
tradiţiilor din
comună

Portofoliu de
obiceiuri şi
tradiţii

Dezvoltarea si
imbunatatirea
serviciilor - sport

Construire
baza sportiva
in localitatea
Dumbravita

O baza
sportiva
moderna in
localitatea
Dumbravita

Comuna Ibanesti

Comuna Ibanesti

2013-2020

2013-2020

-Programe
naţionale
gestionate
Ministerul
Culturii

Programe cu
finantare europeana
sau nationala
Buget local

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţii anexă

- Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţii
anexă
- Pregatire documentatie
tehnica

Plan de acţiuni pentru atingerea obiectivelor strategiei
Direcţia de dezvoltare „Sănătate şi asistenţă socială”

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Obiective

Dezvoltarea
infrastructurii
de tip social

Sprijinirea
dezvoltării
societăţii
civile în
domeniul
social

Imbunatatirea
calitatii vietii

Proiecte
propuse
Construire
“Centru de zi
pentru copii –
Dumbravita”
Imbunatatirea
serviciilor sociale

Asigurarea
sprijinului
pentru
înfiinţarea unui
ONG care să
activeze în
domeniul social

Imbunatatirea
serviciilor
medicale

Rezultate
aşteptate
1 centru social
local in
localitatea
Dumbravita

Responsabili
şi parteneri
oportuni

Comuna Ibanesti

Intervalul de
timp oportun
pt
implementarea
proiectului
2013-2015

Crearea
serviciului
social in cadrul
primariei
Ibanesti

Surse de
finanţare
disponibile

- Program
national “Servicii
comunitare de
prevenire a
separarii copilului
de familia sa”

2013-2020
Parteneri din
societatea civilă
judeţeană

Reducerea ratei
mortalitatii;
cresterea ratei
natalitatii;
imbunatatirea
calitatii vietii;
cresterea
sperantei de
viata

- Demarare lucrari

-Obtinere avize si autorizatii

- Studiu de oportunitate
privind înfiinţarea ONG-ului

Comuna Ibanesti
1 ONG înfiinţat

Paşii de urmat
pentru finanţarea
proiectului

- Fonduri de la
bugetul local

- Întâlniri de informare a
posibililor fondatori despre
condiţiile legale şi modalităţile
de organizare

Buget local

Comuna Ibanesti

Buget national

2013-2020

Programe de
finantare
europeana

Analiza nevoii de servicii
medicale
Intocmire documentatie
proiect
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Renovarea
dispensarului
medical Ibanesti;

4.

5.

Dezvoltarea
infrastructurii
de sanatate
publica

Dezvoltarea
serviciilor
oferite in
sectorul
zootehnic

Modernizarea
infrastructurii de
sanatate publica.

Reabilitare
dispensar
veterinar

Cresterea
calitatii
serviciilor oferite
catre populatie;
Imbunatatirea
dotarii dispensar
medical.

Renovare
dispensar
veterniar
Ibanesti

Comuna Ibanesti

2013 – 2020

Program national
privind dezvoltarea
infrastructurii
rurale si urbane;

Pregătire cerere de finanţare
şi documentaţii anexă;

FEADR;

Obtinere avize;

Buget local

Comuna Ibanesti

2013 – 2020

Programe cu
finantare
europeana sau
nationala;
Buget local

Elaborare documentatie
tehnica
Pregătire cerere de finanţare
şi documentaţii anexă;
Obtinere avize;
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Direcţia de dezvoltare „Resurse umane”

Nr.
crt.

1.

2.

Obiective

Proiecte propuse

Rezultate
aşteptate

Creşterea
expertizei în
pregătirea şi
implementarea
de proiecte cu
finanţare
nerambursabilă

Organizarea de
cursuri de
specializare pe
domenii precum:
achiziţii publice,
management de
proiect ş.a.

Cel puţin 4
cursuri
organizate
pentru
angajaţii
autorităţilor
locale din
comună

Creşterea
nivelului de
calificare a
forţei de muncă
din comună

Organizarea de
cursuri de
calificare pe
ocupaţiile cerute
de piaţa muncii

Implementare
tehnici agricole
moderne prin
perfecţionarea
continuă a
fermierilor

Cursuri
organizate
pentru
cetăţenii din
comună

Responsabili
şi parteneri
oportuni

Intervalul de timp
oportun pt
implementarea
proiectului

Surse de
finanţare
disponibile

- POS DRU

Comuna
Ibanesti

2013-2020

- PO DCA

- Analiza nevoilor de formare
ale angajaţilor Pregătire cerere
de finanţare şi documentaţie
conexă

- Bugetul local

Comuna
Ibanesti
- POS DRU

- Analiza pieţei muncii
pentru identificarea
ocupaţiilor cerute pe piaţă

2013-2020
Grupul de
actiune locala
“Codrii Hertei”

- Bugetul local

Comuna
Ibanesti
Fermieri
calificaţi

Paşii de urmat pentru
finanţarea proiectului

Parteneri:
societatea
civilă
Grupul de
actiune locala
“Codrii Hertei”

- Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţie
conexă

- Analiza nevoilor de formare
ale fermierilor

2013-2020

- PNDR,
măsura 111

- Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţie
conexă

Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică”

N
r.
cr
t.

Obiective

Dezvoltarea
corespunzăto
are a
serviciilor

1.

publice,
conform
legislaţiei în
vigoare

Proiecte
propuse

Dotarea serviciilor
publice, prevăzute
de legislaţia
naţională, cum ar
fi SVSU

Studii,
consultanţă şi
instruire pentru
îmbunătăţirea
managementului
serviciilor publice

Rezultate
aşteptate
Imbunatatirea
serviciilor oferite
de SVSU,
gospodarire
comunala, etc
prin dotarea cu
utilaje,
echipamente si
autospecializate

Managementul
serviciilor
publice
îmbunătăţit

Responsa
bili şi
parteneri
oportuni

Intervalul
de timp
oportun pt
implement
area
proiectului

Comuna
Ibanesti
2013-2020

Surse
de
finanţa
re
disponi
bile
-FEADR
- Bugetul de
stat

Paşii de urmat
pentru
finanţarea
proiectului

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţie conexă

- Bugetul local

Comuna
Ibanesti

2013-2020

- PO DCA

- Pregătire cerere de
finanţare şi
documentaţie conexă

Plan de acţiuni pentru atingerea obiectivelor strategiei
Introducerea şi
menţinerea în
funcţiune a
sistemelor de
management,
inclusiv ISO şi
EMAS

Eficientizarea
activitatilor din
cadrul aparatului
administrativ

2

Imbunatatirea
infrastructurii
IT
Imbunatatirea
serviciilor oferite
catre cetateni

Implementare

Comuna
Ibanesti
2013-2020

ISO şi EMAS

Dotarea cu
calculatoare,
imprimante,
server, etc a
institutiilor
publice
Completare online
formulare si
declaratii;
Baze de date
centralizate
pentru
compartimentele
primariei

Comuna
Ibanesti

2013-2020

- PO DCA

- PO DCA
Buget local

Comuna
Ibanesti

- PO DCA

2013-2020

Buget local

- Pregătirea documentaţiei
necesare

- Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţie
conexă

- Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţie
conexă
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3

4

Dezvoltarea
resurselor
umane

Modernizare
sediu
primarie
comuna
Ibanesti

Imbunatatirea
capacitatilor
manageriale

Schimburi de
experienţă cu
autorităţi locale
din România
şi/sau din
Uniunea
Europeană în
scopul adoptării
modelelor de
bună practică

Instruirea
funcţionarilor
publici în
domenii relevante
pentru APL

Cresterea
calificarii si
eficacitatii
aparatului
administrativ

Renovare/
construire sediu
primarie comuna
Ibanesti

Imbunatatirea
capacitatilor si
serviciilor
administrative

Comuna
Ibanesti

PO DCA

2013-2020

Comuna
Ibanesti
Parteneriat
cu GAL
“Codrii
Hertei”
Comuna
Ibanesti

buget local

PO DCA

2013-2020

buget local

Programe
nationale

2013-2020

Programe cu
finantare
europeana
Buget local

-Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţie
conexă

- Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţie
conexă

Pregatire documentatie
tehnica
Pregătire cerere de
finanţare şi documentaţie
conexă

