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Dragi nemțeni, 

Au trecut aproape patru ani din momentul în care 
dumneavoastră, locuitorii Neamțului, mi-ați încredințat 
misiunea onorantă de a vă reprezenta și apăra interesele 
în Parlamentul României. Încrederea pe care mi-ați 
acordat-o este pentru mine cea mai importantă obligație 
și o sarcină de care am încercat să mă achit așa cum am 
știut mai bine. 

În ultimii 4 ani am demonstrat că se poate face politică 
în interesul cetățenilor și pentru cetățeni. Cu voință, 
cu multă muncă, cu perseverență și preocupat mereu 
de binele nemțenilor, am demonstrat, alături de colegii 
mei din PSD Neamț, că lucrurile se pot mișca în direcția 
dorită. Așa cum ați putut vedea, deciziile luate de PSD la 
nivel guvernamental, au contribuit la creșterea calității 
vieții nemțenilor.

A venit vremea ca locuitorii Neamțului să aibă aici, la ei 
acasă, oameni dornici să transforme județul și localitățile 
sale în centre de dezvoltare și de prosperitate. Neamțul 
are nevoie de o conducere nemțeană, de o administrație 
pentru care Neamțul este acasă! Pentru mine și pentru 
colegii mei din PSD, Neamțul este căminul nostru, este 
casa părintească, locul cel mai drag sufletului nostru. 

Plaiurile nemțene sunt în sufletul meu și îmi doresc tot 
ce e mai bine pentru nemțeni. Natura și istoria  
ne-au înzestrat cu peisaje și monumente cum rar se pot 
întâlni. Neamțul este un județ aparte al României, un loc 
important al țării noastre. Este de datoria noastră să ne 
dorim ca județul nostru să devină un brand național. 

Propun nemțenilor un proiect ambițios, o strategie pe 
termen lung, pe măsura statutului județului. Neamțul 
are acum nevoie de o viziune și un plan strategic 
de dezvoltare, astfel încât să devină un brand al 
României. 

Al dumneavoastră, 

Ionel Arsene

Neamț, 
 brand de țară

Anul 2016 trebuie să reprezinte pentru 
Județul Neamț șansa de a se dezvolta și de 
a-și atinge potențialul pe care știm cu toții 
că îl are. Alături de colegii mei suntem de 
părere că Neamțul și locuitorii săi trebuie să 
își recâștige demnitatea de altădată. Județul 
nostru a suferit prea mult din cauza lipsei 
unei direcții pe termen lung și a unei viziuni 
de dezvoltare. Este timpul ca aceste lucruri 
să se schimbe, este nevoie de un proiect  
de județ pe termen lung!

NEAMȚ, BRAND DE ȚARĂ este  
viziunea îndrăzneață a unui viitor  
conectat la tradițiile trecutului măreț.

Am optat pentru dezvoltarea  
județului în zona educației,  
a industriilor creative și a unei  
economii bazate pe cunoaștere cu  
gândul la viitor, la copiii noștri și  
la moștenirea pe care trebuie  
să le-o lăsăm, sub forma  
unor proiecte realizabile și  
eficiente. Mândria de a fi  
nemțeni trebuie predată  
din generație în generație.  
Avem cultura, istoria,  
suflul și puterea de muncă  
de partea noastră.

Este momentul să privim  
înainte, într-un spectru mult mai larg! 

Dragi nemțeni, acesta este momentul în care 
trebuie să ne mobilizăm și să acționăm ca o 
comunitate unită și mândră!



Pentru dezvoltarea economică a județului Neamț 
este necesar, în primul rând, un parteneriat solid între 
mediul de afaceri și Consiliul Județean. Administrația 
publică locală trebuie să înțeleagă care sunt nevoile 
întreprinzătorilor din județul nostru și să calibreze 
proiectele CJ Neamț și în funcție de nevoile mediului 
de afaceri. Investitorii sunt cei care susțin o parte 
importantă a locurilor de muncă din județ și cei care 
pot contribui decisiv la dezvoltarea economică a 
județului nostru și, în cele din urmă, la prosperitatea 
membrilor comunității.

Alături de echipa PSD Neamț, propunem o politică 
transparentă axată pe o informare corectă a 
gestionării banului public, pe implementarea unui 
set de măsuri de natură să crească competitivitatea 
regiunii pe termen mediu și lung, precum și crearea 
de noi oportunități pentru ocuparea forței de muncă. 

În egală măsură consider că trebuie reduse 
decalajele între diferitele regiuni și dintre localitățile 
județului Neamț, în sensul creșterii oportunităților și 
șanselor de dezvoltare de la cea mai mică comună, 
până la nivelul municipiului de județ.

Pentru accelerarea dezvoltării economice a 
Neamțului, cred că este oportună acordarea de 
beneficii și facilităţi din partea statului, în raport cu 
prevederile legale, pentru a stimula dezvoltarea și 
creșterea mediului de afaceri:

•	consultanță în domeniul juridic, financiar și al 
strategiilor de dezvoltare

•	comunicare facilă, eficientă si onestă cu autoritǎțile 
județene

•	accesul corect la evenimente externe (targuri, 
expozitii etc.) 

De asemenea, am în vedere creșterea atractivității 
zonelor urbane, acolo unde se găsește un potențial 
foarte mare al forței de muncă, prin dezvoltarea 
de parcuri industriale, propice pentru noi investiții. 
Astfel, se pot dezvolta implicit zonele periurbane 
și vom reuși să revitalizăm orașele cu potențial de 
creștere economică, să conturăm o dezvoltare ce 
va cuprinde nu doar o localitate, ci și pe cele din 
proximitate. 

O serie de aspecte importante în privința 
dezvoltării economice o reprezintă și 
corelarea nivelului de instruire a resurselor 
umane cu oportunitățile procesului de 
dezvoltare economică a localităților județului, 
creșterea motivației de a învăța noi meserii 
pentru valorificarea resurselor de care 
dispune Neamțul, crearea unui parteneriat 
real între administrația locală și județeană 
și instituțiile cu responsabilități în domeniul 
social, în vederea asigurării recrutării forței 
de muncă disponibilizate sau neintegrate pe 
piața muncii. 

Fondurile 
europene, șansa 
unui viitor mai 
bun pentru 
Neamț!
Atragerea fondurilor europene este o 
necesitate pentru județul nostru, deoarece 
numai așa putem dezvolta turismul și 
comunitățile din județ. Prioritatea mea va 
fi reprezentată de atragerea de fonduri 
europene, care trebuie să fie un scop 
declarat al viitoarei administrații. Printr-un 
aport serios de proiecte finanțate din bani 
europeni, gestionați corect, putem contribui 
la dezvoltarea economică a Neamțului. În 
acest sens, voi susține Grupurile de Acțiune 
Locală de la nivelul județului Neamț.

Economia 
județului nostru 
este un punct 
cheie al viitoarei 
administrații. 
Fără proiecte fezabile, soluții pe termen 
lung și implementări ale proiectelor alături 
de specialiști, dezvoltarea nu poate fi 
posibilă. De aceea trebuie să încurajăm 
diversificarea activităților economice de la 
nivelul județului Neamț, să încurajăm apariția 
unor noi activități prin valorificarea resurselor 
ambientale, naturale și de patrimoniu, mai 
ales cultural, de care dispune Neamțul. 

ECONOMIE   
Neamțul, pol 
de dezvoltare 
economică al 
Moldovei

„Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de 
economie este rădăcina tuturor virtuţilor.” 
GeorGe Bernard Shaw



Ce propun nemțenilor:

1) Sprijinirea eficienței energetice și 
a gestionării inteligente a utilizării 
energiei din surse regenerabile prin 
reabilitarea termică și eficientizarea 
energetică a Spitalului Județean 
de urgență Piatra Neamț – valoare 
estimată: 3.000.000 euro.

2) Sprijinirea eficienței energetice și 
a gestionării inteligente a utilizării 
energiei din surse regenerabile prin 
reabilitarea termică și eficientizarea 
energetică a BIBLIOTECII JUDEŢENE 
"G. T. KIRILEANU" NEAMŢ – valoare 
estimată: 1.000.000 euro.

3) Completarea parcului de mijloace 
de transport public cu vehicule noi, 
nepoluante și creșterea accesabilității 
persoanelor cu mobilitate redusă 
precum și sporirea gradului de 
siguranță al pasagerilor – valoare 
estimată: 2.000.000 euro.

4) Îmbunătățirea infrastructurii turistice 
a stațiunii DURĂU, prin reabilitarea 
DJ155F km 11,451 – 12,555 și facilitării 
de trotuare cu mobilier urban precum 
și sprijinirea dezvoltării cicloturismului 
și a sporirii siguranței activităților 
montane de agrement prin reabilitarea 
clădirii cu destinație Salvamont Neamț 
– valoare estimată: 3.000.000 euro.

5) Valorificarea patrimoniului 
NATURA 2000 a stațiunii DURĂU prin 
Reabilitarea drumului Axial DJ155F 
12,556 km – 32 km și facilitarea 
punctelor de observații pentru punerea 
în valoare a Parcului Național Ceahlău 
și formațiunilor muntoase din zonă – 
valoare estimată: 12.500.000 euro.



Nu trebuie să ne temem de rezoluțiile îndrăznețe sau 
de faptul că implementarea lor nu se face de pe o zi 
pe alta. Ne-am săturat cu toții de soluțiile pe termen 
scurt sau mediu care își dovedesc eficiența doar 
în campaniile electorale. Avem nevoie de o viziune 
îndrăzneață care să ne faca mândri că suntem 
nemțeni.

Abordarea unui astfel de proiect reprezintă 
responsabilitatea pe care mi-o asum și încrederea că 
județul Neamț poate crește frumos sub ochii noștri. 

Turismul și activitățile conexe acestui domeniu nu 
întrunesc în prezent potențialul de dezvoltare din 
cauza gestionării defectuoase. Prioritatea mandatului 
meu în fruntea Consiliului Județean va fi atragerea de 
investiții în turism prin crearea condițiilor favorabile, 
dar și întărirea potențialului de dezvoltare pentru cele 
deja existente. Un asemenea obiectiv poate fi atins 
prin dezvoltarea sistemului de utilități și al serviciilor 
de calitate destinate sectorului investițional. 

Setul de obiective pe care le propunem este variat 
și complex în același timp. Dezvoltarea unui BRAND 
DE ȚARĂ este o viziune ce presupune luarea unor 
măsuri imediate în toate domeniile prioritare pentru 
județul din care facem parte.

Dimensiunea pe care o dăm acestui proiect este 
una umană, însumând următoarele 3 componente: 
MINTE, TRUP și SUFLET. Astfel, elementele și 
măsurile proiectului nostru se vor regăsi în aceste 3 
categorii vitale atât pentru noi, cât și pentru viitorul 
județului nostru:

minTe

•	Înființarea unui Consiliu Consultativ pe Cultură, 
istorie, etc., care să desfășoare întâlniri lunare

•	Promovarea culturii Cucuteni și a Muzeului de Artă 
Eneolitică Cucuteni care se află în Piatra Neamț

•	Înființarea unui Centru Cultural la Humulești
•	Dezvoltarea marketingului on-line al produselor 

turistice prin realizarea unei platforme care să 
permită și să încurajeze vizitatorii să interacționeze, 
să facă schimb de impresii, să recomande și, 
astfel, să contribuie în permanență la încercarea 
noastră de a fi conectați la nevoile și punctele lor 
de vedere 

•	Organizarea de festivaluri culturale și tabere 
spirituale pentru tineri

•	Lansarea unui program pentru promovarea 
diversității în turism

•	Acordarea unui sprijin consistent 
comunităților de arheologi care contribuie 
la descoperirea și aducerea în prim plan a 
originilor și trecutului comunităților nemțene

•	Modernizarea stațiunii Durău și promovarea 
acesteia la târguri internaționale și naționale 
pentru sezonul de iarnă și practicarea 
sporturilor de iarnă

•	Realizarea Ghidului Turistic al Județului 
Neamț

•	Crearea de centre de promovare turistică 
și a unor oficii de promovare turistică la 
București și Bruxelles

•	Sprijinirea și dezvoltarea agroturismului prin 
intermediul Camerei de Comerț care va 
oferi consultanță gratuită micilor investitori 
din zonă.

•	Recondiționarea și conservarea 
patrimoniului neglijat prin identificarea sa 
cu ajutorul specialiștilor

•	Semnalizarea monumentelor istorice

Trup

•	Îmbunătățirea infrastructurii turistice 
a stațiunii DURĂU, prin reabilitarea 
DJ155F km 11,451 – 12,555 și facilitării 
de trotuare cu mobilier urban precum și 
sprijinirea dezvoltării cicloturismului și a 
sporirii siguranței activităților montane 
de agrement prin reabilitarea clădirii cu 
desitanție Salvamont Neamț – valoare 
estimată 3.000.000 euro

•	Valorificarea patrimoniului NATURA 
2000 a stațiunii DURĂU prin Reabilitarea 
drumului Axial DJ155F 12,556 km – 32 km 
și facilitarea punctelor de observații pentru 

punerea în valoare a Parcului Național 
Ceahlău și formațiunilor muntoase din zonă 
– valoare estimată 12.500.000 euro

•	Promovarea Ceahlăului ca și corespondent 
al muntelui Athos și expunerea fenomenului 
unic în lume ce are loc între 5 și 15 august, 
numit Umbra Piramidei (la răsărit, umbrele 
vârfurilor Toaca și Piatra Ciobanului 
formează o hologramă naturală imensă, ce 
are forma unei piramide)

•	Promovarea Peșterii Munticelu (Ghiocelul) 
așa cum a fost stabilit în strategia 
de dezvoltarea a județului Neamț și 
valorificarea Cheilor Șugăului

•	Realizarea de piste și trasee pentru 
biciclete pe Valea Bistriței, Lacul Cuiejdel și 
alte zone pitorești

•	Amenajarea de trasee turistice și 
infrastructură (parcări, spații de campare, 
spații pentru picnic) în zone precum Tarcău, 
Savinești, Dumbrava Roșie, Vânători Neamț

•	Sprijinirea și dezvoltarea activităților 
sportive de performanță prin organizarea 
de evenimente sportive (precum cele de 
ciclism, raliu sau sporturi de iarnă) care 
să se concentreze pe specificul montan al 
județului

•	Realizarea unui circuit turistic care să 
îmbine armonios și constructiv suita de 
componente sociale, geografice, culturale, 
istorice, artistice existente la nivelul 
județului Neamț.

 
SuFleT

•	Înființarea Muzeului Satului Viu și 
promovarea meșteșugurilor tradiționale prin 
intermediul unor workshopuri de ceramică, 
a unor ritualuri de coacere a pâinii, etc.

TURISMUL  
ca parte integrantă  
a unui brand 
național

„Sunt oameni care caută locuri frumoase, alții fac locul frumos.” 
hriSoStom FilipeScu



•	Organizarea de tabere spirituale pentru 
tineri

•	Înființarea Academiei de Artă
•	Organizarea de serate simfonice
•	Salvarea și promovarea valorilor pe care le 

avem în județ
•	Conservarea arhitecturii specifice zonei 

prin implementarea unei noi politici de 
urbanism

•	Promovarea turismului ecumenic în zona 
Vânători

•	Pentru a ști exact care sunt părerile 
oamenilor de cultură, nevoile stringente 
care le umbresc activitatea, propunerile lor 
pentru dezvoltare, am organizat o sesiune 
de consultări deschise, cu privire la cum 
trebuie abordată dimensiunea culturală 
și istorică în acest proiect. Iată ce spun 
participanții:

Pentru a ști exact care sunt părerile 
oamenilor de cultură, nevoile stringente 
care le umbresc activitatea, propunerile lor 
pentru dezvoltare, am organizat o sesiune de 
consultări deschise, cu privire la cum trebuie 
abordată dimensiunea culturală și istorică în 
acest proiect.

Turismul bine dezvoltat reprezintă valoarea 
pe care o echipă puternică o poate oferi 
județului Neamț. Și asta este exact ceea 
ce îmi doresc pentru județul nostru: 
implementarea unei viziuni îndrăznețe, care 
să dezmorțească atât planul economic, cât 
și cele ale infrastructurii sau agriculturii și mai 
ales educației. 

Turismul nu însumează doar călătorii și 
acomodare pentru turiști. Turismul aduce 
oamenii împreună și acționează pe toate 
palierele comunității. 

De aceea, pot spune cu încredere  
că suntem și vom fi mereu ÎmpreunĂ 
penTru neAmț!

„Cred că întâlnirea de sâmbătă a fost 
un început bun. Rămân la părerea că 
brandul judeţului trebuie construit 
plecând de la triada Trup, Suflet, Spirit, 
Masivul Ceahlău (Kogaionul dacic) 
fiind trupul, obiceiurile tradiţionale, 
meşteşugurile, legendele Ceahlăului 
fiind sufletul, iar mănăstirile, schiturile 
şi bisericile, fiind spiritul. [...] Trebuie 
gândite manifestări de amploare care 
să pună în lumină eroii, sfinţii şi geniile 
acetor plaiuri. [...] Cuvântul de bază 
este SINERGIE. Iar toate acestea nu le 
poate face decât Consiliul Judeţean, cu 
o echipă tânără şi motivată. Aşa să ne 
ajute Dumnezeu.”

DAn D. iACob,  
biblioTeCA JuDețeAnĂ

Apreciez această inițiativă a domnului 
Ionel Arsene și a Organizației PSD 
Neamț de a implica activ comunitatea 
culturală atât în conceperea cât și în 
implementarea proiectului său. Susțin 
transformarea județului Neamț în brand 
de țară!”

liviu AxinTe,  
biSeriCA penTiCoSTAlĂ

„Eu susțin acestă inițiativă cât timp are 
în vedere aspecte importante precum 
identificarea și recondiționarea caselor 
de patrimoniu și tradiție. Pentru că asta 
este foarte important: să nu se piardă 
tradițiile. Să nu ne pierdem identitatea 
națională!”

ConSTAnTin lungu,  
ASoCiAțiA meșTerilor  
populAri neAmț



Cel mai prețios și mai folositor cadou pe care îl 
putem oferi copiilor noștri este educația. Aceasta 
are un rol deosebit de important în privința reușitei în 
viață, în formarea caracterelor și în dezvoltarea unei 
comunități. Educația trebuie să reprezinte o prioritate 
în viață, deoarece beneficiile aduse de aceasta 
comunităților sunt incomensurabile. Ea șlefuiește 
personalitatea și  pregătește viitorii specialiști ai 
Neamțului.

În Neamț, până acum, nu am avut realmente 
o strategie pe termen lung în privința susținerii 
învățământului. Putem spune că suntem campioni 
la improvizații, dar în niciun caz acestea nu ne 
ajută să progresăm. Avem nevoie de un sistem 
de învățământ modern și european. Și cel mai 
important, avem nevoie de un sistem de educație 
care să pregătească tinerii pentru viața de adult și 
pentru piața muncii.

Educaţia trebuie să devină rezultatul unui parteneriat 
între școală, familie, Guvern și mediul privat. Este 
necesar acest parteneriat pentru că mediul de 
afaceri este unul dintre principalii beneficiari ai 
sistemului de educaţie, dar și pentru că judeţul 
nostru are nevoie de tineri bine pregătiţi care pot 
face faţă cu succes integrării pe piaţa muncii.

Tinerii sunt resursa cea mai importantă a Neamţului. 
Ei sunt motorul dezvoltării judeţului nostru. Consiliul 
Judeţean, alături de primăriile din judeţ și de mediul 
de afaceri, trebuie să identifice modalităţi prin care 
tinerii noștri să rămână acasă, să nu fie nevoiţi să 
plece în căutarea unui trai mai bun în altă parte și, 
cel mai important, să nu abandoneze școala. 

Măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a dezvolta 
sistemul educațional din județul Neamț sunt:

•	înființarea unui Consiliu Consultativ pe domeniul 
Educație, care să desfășoare întâlniri lunare

•	continuarea programului de achiziție a mai multor 
microbuze școlare pentru Județul Neamț 

•	sprijinirea și promovarea constantă a Centrului de 
Excelență

•	promovarea și sprijinirea formei de învățământ 
profesional cu elemente de dual prin realizarea 
unor proiecte care să încurajeze agenții economici 
să colaboreze cu instituțiile de învățământ tehnic 
profesional

•	implementarea Obictivului 2020 elaborat 
în cadrul Strategiei Educației pentru 
Dezvoltare Durabilă ce are ca obiectiv 
național atingerea nivelului mediu de 
performanță al UE-27 în domeniul educației 
și formării profesionale 

•	sprijinirea principalelor priorități și politici 
promovate de Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț

•	oferirea de burse și premii elevilor cu 
rezultate deosebite

•	facilități pentru atragerea cadrelor didactice 
în mediul rural și identificare unor soluții 
pentru garantarea efectuării de către 
primării a deconturilor de navetă

•	promovarea și susținerea competițiilor 
școlare

•	înființarea de centre de tip „after school”, 
ca răspuns la nevoile educaționale și de 
formare ale elevilor

•	campanii de constientizare a identitatii 
culturale si istorice

•	sprijinirea copiilor din familii nevoiașe prin 
oferirea de rechizite și burse de studiu

•	realizarea unor proiecte de integrare a 
tinerilor nemțeni pe piața muncii

Un județ civilizat înseamnă, în primul rând, 
un județ cu învățământ performant, cu școli 
renovate, bine întreținute, bine dotate în 
care copiii să fie în siguranță. Din păcate, 
învățământul nemțean a fost printre victimele 
deciziilor luate la nivel central atunci când 
a avut loc tăierea salariilor de guvernarea 
vechiului PDL / noul PNL, în județul nostru au 
fost închise școli, cea mai afectată fiind zona 
rurală. 

Pentru aceasta este important să creștem 
sistemul educațional prin refacerea 
infrastructurii, modernizarea acesteia și prin 
creșterea calității serviciilor de educație. De 
asemenea, unul dintre proiectele pe care le 
am în vedere alături de echipa PSD Neamț 
este acela de a transforma Piatra Neamț, 
capitala noastră de județ, într-un centru 
universitar care să îi determine pe tinerii 
noștri elevi să nu aleagă să își părăsească 
comunitatea. Prin deschiderea unor instituții 
de învățământ superior de stat în Piatra 
Neamț se încurajează competiția dar și 
performanța în acest domeniu al educației. 

Una dintre prioritățile mele va fi aceea de a 
susține și de a încuraja actul educațional, 
descurajând astfel abandonul școlar, pentru 
copiii provenind din zone cu acces dificil la 
unitățile de învățământ. 

EDUCAȚIE  
valori prețioase 
ale comunității 
nemțene

„„Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume și mai scump  
și mai curat, decât omul procopsit la învățătură.” 
mihail Sadoveanu



În același timp, nu trebuie să uităm de 
cadrele didactice, care le îndrumă pașii 
tinerilor nemțeni în viață. Împreună cu 
administrațiile locale vor fi identificate un 
set de facilități pentru atragerea cadrelor 
didactice în mediul rural și se vor căuta 
soluții pentru garantarea efectuării de către 
primării a deconturilor de navetă. 

Pentru a putea identifica toate problemele 
sistemului educațional la nivel de județ, am 
lansat o sesiune de consultări la care au 
participat numeroase cadre didactice din 
Neamț. În urma acestei dezbateri, am luat 
la cunoștință diferite situații, am propus cu 
toții inițiative și mulți dintre participanți ne-au 
oferit și impresii constructive și încurajatoare.

Educația copiilor și a tinerilor este o misiune 
delicată, la care autoritățile locale, alături de 
cele naționale trebuie să participe cu eforturi 
susținute.

Împreună putem crește calitatea procesului 
educațional în județul Neamț!

"O întâlnire de lucru bine organizată, 
problemele dezbătute au acoperit 
o plajă extinsă de dificultăți cu care 
se confruntă învățământul nemțean. 
Întrebări pertinente, răspunsuri și 
soluții determinate. Pentru noi toți, 
Educația Contează!"

CoJoCAriu KArinA ingriD,  
liCeul vASile ConTA,  
Târgu neAmț

"O întâlnire care cu siguranță se va 
fructifica prin susținerea sistemului 
educațional nemțean. Cel puțin 
personal, ori de câte ori am avut 
nevoie de ajutor din partea Consiliului 
Județean, nu am fost niciodată 
refuzată!”

ruSu mihAelA CriSTinA, 
șCoAlA gimnAziAlĂ  
mihAi emineSCu, romAn

„Tematica, problemele care au fost 
puse în discuție, au fost bine alese, 
au reflectat situația reală din județ 
și au fost identificate soluții pentru 
rezolvarea lor.”

pAvĂl mihAi, Colegiul TehniC 
ForeSTier, piATrA neAmț



Când vorbim de sănătate vorbim de inima societății, 
vorbim de un serviciu public indispensabil 
comunităților în care trăim. Sănătatea trebuie să 
fie un serviciu public accesibil tuturor, un sistem 
modern și la standardele cele mai înalte. 

La nivel județean, situația din domeniul sanitar este 
una stabilă și pe un val ascendent. Acest lucru 
este binevenit în contextul în care există totuși 
suficiente lacune și aspecte sensibile pe care a 
trebuit să le luăm la cunoștință și să le înțelegem. Un 
domeniu vital pentru societate, precum sănătatea, 
necesită mai multă atenție și monitorizare din partea 
autorităților pentru a remedia și evita accentuarea 
problematicilor la timp, pentru a preveni situații 
de urgență majoră și pentru a pune la dispoziția 
membrilor comunității, servicii ireproșabile. 

Este necesară, în cadrul unei strategii județene, 
parte a proiectului electoral pe care alături de colegii 
din PSD Neamț ne-am angajat să-l promovăm, 
regândirea sistemului de sănătate pe baza obligației 
de a asigura servicii publice de sănătate de înalt 
nivel  în virtutea „contractului social" care există 
între stat și cetățean. Fiecare dintre cetățeni plătește 
contribuții financiare sub forma asigurărilor de 
sănătate, asigurările sociale, iar statul are datoria 
de a furniza prestații medicale și sociale corecte, pe 
măsura acestor contribuții. De asemenea, statul are 
datoria să asigure cele mai bune condiții profesionale 
personalului medical, pentru a asigura o bună 
funcționare a sistemului medical.

Dezvoltarea societății presupune creșterea generală 
a nivelului de trai, implicit asistenţa medicală de 
calitate.

Una din temele principale ale acestui proiect este 
reprezentată de efortul de a pune la punct un 
program pe termen lung ce are în vedere bunăstarea 
și siguranța copilului de la naștere, până la trecerea 
sa spre maturitate.

obieCTive

•	Înființarea unui Consiliu Consultativ pe 
domeniul Sănătate, care să desfășoare 
întâlniri lunare

•	Continuarea proiectului care vizează 
amenajarea blocului operator etaj 2, 
Centrul Medical – S.C.Nefromed Dialysis 
Centers și construirea pasarelei de legătură 
cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra 
Neamţ” la o valoare totală de 26.581.873,39 
lei

•	Continuarea proiectului care vizează 
reabilitare și modernizare Secţiei de 
Pediatrie – Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Piatra Neamţ, în valoare totală de 
14.901.672 lei 

•	Dezvoltarea unor programe solide de 
control și prevenție a bolilor și posibilelor 
leziuni, în cadrul rețelei de medicină școlară 

•	Modernizarea și dotarea maternităților cu 
aparatură performantă

•	Extinderea secțiilor de neonatologie și 
dotarea lor cu aparatura necesară pentru 
alimentația și ținerea sub observație a nou 
născuților prematur

În cadrul strategiei integrate de la nivel 
județean de creștere a calităţii serviciilor 
de sănătate este necesar să fie incluse : 
asistenţa medicală primară, asistenţa de 
urgenţă.

ASiSTenţA meDiCAlĂ primArĂ - me-
DiCinA De FAmilie impune îmbunătăţirea 
condiţiilor de acordare a asistenţei medicale 
primare prin stimularea dezvoltării cabine-
telor medicale individuale, a dotării lor cu 

aparatură și tehnică de calcul; stimularea 
acordării asistenţei medicale la domiciliu, a 
investigaţiilor de laborator la sediul cabinetu-
lui, a altor servicii și acte medicale ( servicii 
medicale cât mai aproape de pacient);

ASiSTenţA meDiCAlĂ De urgenţĂ 
neCeSiTĂ îmbunătăţirea pregătirii profe-
sionale a personalului ce acordă asistenţa 
medicală de urgenţă, educarea cadrelor 
medicale la toate nivelele, extinderea și 
îmbunătăţirea sistemelor de localizare a vic-
timelor

M-am oprit asupra unui punct pe care îl 
consider ca fiind extraordinar de important 
în determinarea gradului de urgență pe care 
anumiți pacienți îl pot reprezenta.

•	Modernizarea Unităților/Centrelor de 
Primiri Urgențe și a serviciului de triere 
a pacienților în funcție de gravitatea 
simptomelor pe care le prezintă. Prin 
măsuri legislative se pot asigura în timp cât 
mai scurt culoare prioritare către unităţile 
de primiri urgenţe în funcție de tipul 
intervenției și de gravitatea acesteia

•	Pentru întreprinderea procedurilor de 
identificare a simptomatologiei de către 
medicii de gardă, pacienții vor fi încadrați 
într-una din următoarele trei categorii: 
Urgențe Minore, Urgențe Majore, 
Resuscitare și, aceasta odată stabilită, vor 
fi îndrumați către secțiile de specialitate. 

SĂNĂTATE  
oameni în slujba 
oamenilor

„Prima bogăție a omului este sănătatea.” 
ralph waldo emerSon



În cadrul viziunii pentru sănătate mai propun: 

•	Realizarea și edificarea unor noi unități 
medicale asociate celor vechi – extinderea, 
modernizarea și dotarea Spitalului 
Județean Neamț

•	Creșterea accesului cetățeanului la 
serviciile de sănătate

•	Optimizarea și eficientizarea actului 
medical

•	Creșterea eficienței și performanței 
serviciilor medicale reflectat prin scorul de 
satisfacere a pacienților față de serviciile 
medicale oferite și îmbunătățirea acestuia 

•	Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea 
nivelului și siguranței actului medical

•	Colaborarea și conlucrarea cu instituțiile 
publice, centrale și locale, în realizarea și 
implementarea programelor naționale de 
sănătate pe teritoriul județului Neamț

•	Asigurarea modernizării și dezvoltării 
unităților spitalicești aflate în subordinea 
Consiliului Județean prin  
> Continuarea lucrărilor de întretinere, 
revonvari, reabilitări, modernizări ale 
clădirilor și spațiilor medicale și de internare 
> Îmbunătățirea continuă a platformei 
tehnice a spitalelor 
> Continuarea programelor de dotare 
cu tehnologie de înaltă performanță de 
diagnostic și tratament

•	Întocmirea de programe viabile, concrete, 
de atragere de noi fonduri pentru 
susținerea și dezvoltarea serviciilor 
medicale din Neamț, la standarde 
internaționale de înaltă calitate. 

•	Îmbunătățirea activității de monitorizare, 
supraveghere și asistență medicală a 
școlarilor, elevilor și studenților prin rețeaua 
de medicină școlară.

Asistența socială este un capitol important al 
acestui program. Avem nevoie să identificăm 
și să evaluăm situația vârstnicilor fără 
sprijin din județ. O soluție este realizarea 
unui complex social subordonat Consiliului 
Județean care să adăpostească bătrânii 
fără sprijin material sau familial, copiii 
care au nevoie de adapost temporar sau 
spatiu pentru invatat si desfasurat activitati 
constructive, dar și persoanele fără adăpost.

Sistemul medical este compus din oameni, 
din cadre medicale, din administrații centrale, 
locale, județene, din manageri, consultanți 
și, cel mai important, din pacienți. De 
aceea, adevărul crud este că nu trebuie 
să continuăm să ne amăgim că uneori nu 
există soluții. Atât timp cât fundația unor 
instituții publice de sănătate este formată 
din OAMENI, trebuie să avem întotdeauna 
alternative pentru orice scenariu.

De aceea, acest proiect vine cu soluții 
concrete și reale! Pentru că într-un sistem 
gestionat de oameni, pentru oameni, 
trebuie să avem întotdeauna performanță și 
standarde cât mai înalte!

"Pentru prima dată am fost ascultați cu 
atenție!"

roDiCA STAn,  
SpiTAlul JuDețeAn neAmț

"Această sesiune de consultări a fost 
extrem de benefică. Sunt convinsă 
că problemele enunțate își vor găsi o 
rezolvare favorabilă. Vă mulțumesc  
că ne-ați dat posibilitatea să fim sinceri 
și să prezentăm problemele așa  
cum sunt!”

gAbrielA popoviCi,  
meDiC primAr pneumolog  



Agricultura are un rol foarte important în economia 
județului Neamț. Raportat la mărimea populaţiei, 
conform datelor statistice înregistrate la 1 ianuarie 
2013, peste 60% din populaţia judeţului Neamţ avea 
reședinţa în mediul rural, procent mai ridicat decât 
media regională, care este situată la aproape 57%, 
și mai mult decât dublu față de media la nivelul 
întregii UE.  Nu în ultimul rând, aproximativ 40% din 
populaţia ocupată civilă salariată este angajată în 
agricultură. 

Deși este o zonă extraordinar de bogată și 
însuflețită de toți cei care au ales să practice munca 
pământului, agricultura Neamţului se confruntă 
cu o serie de probleme structurale, pentru care 
am identificat o serie de modalităţi de rezolvare: 
susţinerea producţiei, stimularea asocierii fermierilor, 
creșterea capacităţii de depozitare a cerealelor, 
a legumelor și fructelor, reabilitarea sistemului de 
irigaţii, creșterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene, dezvoltarea și modernizarea satului 
românesc.

SuSţinereA proDuCţiei 

va fi posibilă prin acordarea asistenţei pentru 
înfiinţarea grupurilor de producători și a unor facilităţi 
la început de drum (start-up). În acest sens se va 
realiza un program de intabulare gratuită, de urgenţă, 
a terenurilor agricole. Micii producători trebuie 
susţinuţi în crearea de valoare adăugată pentru 
produsele lor. Înfiinţarea de mici ateliere de producţie 
locală care să transforme materia prima în produse 
prelucrate finitate este iarăși o prioritate. Lâna, 
fructele, laptele și carnea trebuie să fie transformate 
în produse, în zonele de provenienţă. Valoarea 
adăugată printr-un grad de prelucrare superior va 
genera preţuri mai bune, în acord cu munca depusă. 
În acest sens va putea fi încurajată agricultură 
tradiţională și ecologică prin crearea unor etichete 
speciale – așa cum este, de exemplu, ”Fabricat în 
Neamţ”. 

STrATegiA De ASoCiere 

a fermierilor și a producătorilor agricoli, 
de înfiinţare de asociaţii de producători, 
cooperative agricole și asociaţii inter-
profesionale – este un obiectiv care trebuie 
finalizat fără nici o întârziere. Fără aceste 
forme asociative, nu putem vorbi de 
performanţă, de competitivitate, de realizare 
de producţii mari și nici de o valorificare 
superioară a producţiei agricole. 

problemele Din  
SeCTorul irigAţiilor 

arată vulnerabilitatea fermierilor în faţă 
problemelor legate de lipsa de apă. 
Distrugerea programată a sectorului de 
irigaţii, abandonarea și neglijarea întreţinerii 
infrastructurii de irigaţii, au avut urmări 
catastrofale. Prin politica noastră agrară, vom 
urmări cu multă atenţie ca acestui sector 
vital pentru agricultură nemţeană să i se 
pună la dispoziţie, prin accesarea de fonduri 
europene, sumele necesare pentru refacerea 
infrastructurii de irigaţii pentru că numai 
așa vom putea vorbi de producţii sigure, 
competitive și de înalta calitate.  

CreșTereA grADului De  
AbSorbție A FonDurilor europene 

Experienţă ultimilor ani ne-a demonstrat 
că una dintre sursele esenţiale de finanţare 
a activităţii agricole și a dezvoltării zonei 
rurale o reprezintă fondurile puse la 
dispoziția României de Uniunea Europeană. 
Modernizarea și dotarea cu mașini și 
echipamente de ultimă generaţie, creșterea 
capacităţii de depozitare, modernizarea 
și dezvoltarea exploataţiilor agricole și a 
unităţilor de procesare agroalimentară, 
dezvoltarea și reabilitarea sistemului de 
irigaţii, dezvoltarea infrastructurii rurale, 
toate acestea se pot realiza prin accesarea 
de fonduri europene, care reprezintă șansa 
majoră a fermierilor români. Cele opt miliarde 
de euro alocate Agriculturii de către UE 
în perioada 2014-2020 trebuie, în mod 
obligatoriu, să ajungă la fermierii nemțeni.

o inFrASTruCTurĂ rurAlĂ 
moDernĂ și ServiCii rurAle De  
CAliTATe 

sunt premisele pentru creșterea durabilă a 
economiei rurale și îmbunătăţirea calităţii 
vieţii. Dezvoltarea cu succes și în timp 
util a infrastructurii fizice este crucială 
pentru viitor deoarece aceasta oferă baza 
creării locurilor de muncă, a accesului la 
resurse și realizarea de utilităţi necesare 
dezvoltării mediului de afaceri. Astfel de 
investiţii au efecte benefice asupra pieţei 
muncii din mediul rural, prin oferirea de 
locuri de muncă în sectorul construcţiei de 
infrastructuri în zonele rurale. Vom urmări 
cu un deosebit interes ca acele comune de 
pe teritoriul Neamţului, care nu au beneficiat 
de fonduri europene și guvernamentale 
pentru reabilitarea sistemului de drumuri, 
apă curentă și canalizare până în anul 2020, 
să beneficieze de aceste utilităţi atât de 
necesare locuitorilor  satului românesc.

AGRICULTURĂ  
valorificarea 
universului 
agricol nemțean

„Pământul nu leneveşte dacă este muncit.” proverB chinezeSc



Agricultură 
ecologică – şansă 
pentru fermierii 
mici şi mijlocii
Faţă de agricultura convenţională, acest 
sistem de agricultură produce hrană 
mai sănătoasă, în deplină corelaţie cu 
dezvoltarea și conservarea mediului, în 
respect faţă de natură și legile ei. Din 
perspectiva economică, agricultură 
ecologică poate reprezenta o alternativă 
pentru fermierii mici și mijlocii pentru a 
rezista concurenţei de pe piaţă și a-și asigura 
veniturile necesare continuării activităţii.

Folosind forma ecologică a agriculturii, vom 
contribui la creșterea activităţilor economice 
cu o valoare adăugată importantă și vom 
avea o contribuţie majoră la sporirea 
interesului pentru spaţiul rural. Spre 
deosebire de cea convenţională, agricultura 
ecologică nu utilizează fertilizanți și pesticide 
de sinteză, stimulatori și regulatori de 
creștere, hormoni, antibiotice și sisteme 
intensive de creștere a animalelor. Trecerea 
de la agricultura convenţională la cea 
ecologică se va face prin respectarea 
perioadei de conversie, care în producţia 
vegetală are o durată de 2 ani pentru culturile 
anuale și 3 ani pentru culturile perene.

Finanţarea acestui sector poate fi făcută 
prin intermediul fondurilor europene, în 
special prin noua politică agricolă comună 
a Uniunii Europene, care a intrat în vigoare 
din 2014. Uniunea Europeană și-a propus 
că această politică agricolă comună să 
fie una ecologică, încurajându-se această 
formă de agricultură. Între 2014 și 2020, 
peste 100 de miliarde de euro vor fi investite 
în zonele rurale ale Uniunii Europene, 
astfel încât agricultura să poată face faţă 
provocărilor legate de calitatea solului și 
apei, biodiversitate și schimbările climatice. 
Fermierii nemțeni au la dispoziţie cele opt 
miliarde de euro destinate României.

Indiferent de tipul de agricultură practicată, 
Județul Neamț trebuie să cunoască o 
dezvoltare continuă pe acest plan. Iar pentru 
a putea transforma, moderniza și dezvolta 
dimensiunea agricolă nemțeană, locuitorii 
acestui județ pot avea încredere că vom 
formula cele mai bune soluții și proiecte. 
Pământul acesta bogat și plin de istorie 
trebuie muncit în continuare cu aceeași 
dedicare de care au dat dovadă înaintașii 
noștri. Doar așa putem asigura un viitor 
prosper pentru genrațiile ce vor urma!



Una dintre cele mai importante premise ale 
dezvoltării economice a Neamțului este o 
infrastructură rutieră modernizată și adecvată 
nevoilor și potențialului acestui județ. Este important 
să creștem atractivitatea județului Neamț prin 
dezvoltarea accesibilității la principalele puncte 
turistice și prin continuarea extinderii și modernizării 
infrastructurii. Trebuie refăcute drumurile județene 
importante pentru județ, pentru atingerea 
potențialului său turistic, cât și pentru a deveni o cale 
de legătura între Moldova și Transilvania. 

În ceea ce privește perioada 2014 - 2020, România 
va putea atrage pentru sectorul de transporturi o 
sumă  de aproximativ 3 miliarde de euro, în special 
pentru construcția de autostrăzi în rețeaua Trans 
Europeana TEN-T. Neamțul trebuie să profite de 
această oportunitate.

Strategia de dezvoltare a sectorului de transporturi 
asigură îndeplinirea unor OBIECTIVE pe care ni le 
propunem pentru județ: 

•	Creșterea turismului 
•	Creșterea economică 
•	Creșterea nivelului de trai
 
În România, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 1315/2013 privind liniile directoare 
pentru dezvoltarea Rețelei Trans-Europene de 
Transport, TEN-T centrala cu orizont de realizare 
2030 face referire și la căile de transport rutier: 
Sebeș – Turda – Târgu Mureș – Târgu Neamț – Iași – 
granița cu Republica Moldova (Ungheni). 

Pentru fiecare zonă a Neamțului, am în 
vedere urmatoarele PROPUNERI:

•	Reabilitarea și modernizarea drumurilor 
administrate de CJ Neamț

•	Înființarea de centre de intervenție rapidă 
în caz de calamități, prin achiziția de 
utilaje pentru deszăpezire și de utilaje 
pentru refacerea infrastructurii afectate de 
inundații și alunecări de teren

•	Deși realizarea proiectului autostrăzii Târgu 
Mureș – Târgu Neamț – Iași – Ungheni 
nu este legată de activitatea CJ Neamț, 
consider că este de datoria Consiliului 
Județean să depună eforturi și să facă 
presiuni la nivel de instituții publice pentru 
ca acest proiect să se realizeze. Pentru 
Neamț, tronsonul de autostradă este o 
oportunitate foarte importantă

•	Menținerea unui dialog constant și 
intensificarea eforturilor pentru ca 
Ministerul Transporturilor, prin Compania 
Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale să modernizeze și să reabiliteze 
șoselele pe care le are în administrare în 
județul Neamț

Obiectivul strategic în domeniul 
transporturilor, este dezvoltarea 
infrastructurii de transport la standarde 
europene, în vederea creării premiselor unei 
creșteri economice sustenabile, în condiții 
de protecție și utilizare eficientă a resurselor 
naturale.   

beneFiCii

•	sunt asigurate premisele dezvoltării 
sustenabile a Neamțului

•	asigurarea creșterii economice și crearea 
de noi locuri de muncă 

•	susținerea mediului privat și asigurarea 
conectivității populației nemțene cu toate 
regiunile țării

•	accesibilitatea persoanelor și mărfurilor
•	asigurarea unei conexiuni puternice cu 

Europa, prin coridoarele europene de 
transport

 
Drumurile nu ne conduc doar dintr-un 
punct în altul al țării, al lumii. O rețea 
eficientă și bine construită, de drumuri, ne 
poate conduce către un viitor cu adevărat 
european, un viitor strălucit al unui Neamț 
foarte bine dezvoltat. Asta este ceea ce 
ne dorim pentru județul nostru: efecte și 
rezultate pe termen foarte lung! 

Drumuri    
Infrastructură 
către mai bine

„„Speranţa este ca un drum de ţară; nu a existat nici un drum la 
început, dar când oamenii au mers pe el drumul a devenit realitate.” 
lin YutanG





partidul Social democrat 

Proiecte fezabile, soluții pe termen lung, 
implementări alături de specialiști, pentru 
o dezvoltare durabilă.

Acest proiect vine ca un răspuns la 
nevoile reale pe care comunitatea 
nemțeană le are și le strigă de 
atâta vreme. Atât problematicile 
cât și resursele au fost identificate 
iar procesul de transformare și 
dezvoltare a județului Neamț poate 
începe!

Avem la dispoziție tot necesarul 
pentru a transforma acest județ 
într-un brand de țară: de la cultură 
și istorie, la situri arheologice și 
mărturii eneolitice, de la poveștile lui 
Creangă și meștesugurile valoroase, 
la mâncărurile specifice și casele 
ce păstrează armonia ansamblului 
decorativ, de la pădurile semețe și 
apele clare ale râurilor și lacurilor la 
impozanța crestelor de munți. 

Mândria de a fi nemțean mă obligă 
la a realiza pentru acest județ 
ceea ce nu s-a mai îndrăznit până 
acum. Acesta este, de fapt, motorul 
care pune în mișcare întreaga 
demonstrație de forță pentru 
implementarea acestui proiect. Când 
ne așternem sufletul pe hârtie în 
conturarea unui astfel de program, 
este ceva extraordinar de personal. 
Pentru că îți dorești să ai rezultatele 
scontate și să poți contribui cu 
adevărat la transformarea locului pe 
care-l numești acasă. 

Indiferent că discutăm despre 
turism, educație, sănătate, 
agricultură, economie, etc., acest 
program propune o abordare 
realistă și serioasă, încurajând astfel 
schimbarea în profunzime a manierei 
de a face politică și întoarcerea 
către fiecare dintre dumneavoastră, 
membrii comunității, cei care faceți 
din Neamț un județ valoros!

Acum, mai mult ca oricând,  
Neamțul are nevoie de noi!
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