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REZUMAT – FIȘE PROIECTE UAT COMUNA CRISTEȘTI  

1. ECONOMIE 

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE SPRIJIN PENTRU AFACERI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are ca scop diversificarea serviciilor de sprijin pentru 

antreprenorii locali având un prim obiectiv, acela de a facilita accesul 

acestora la informații privind surse de finanțare, oportunități de afacere. 

 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE PRIN OFERIREA DE 

ASISTENȚĂ ANTE- ȘI POST- INIȚIERE A UNEI AFACERI ȘI ACORDAREA 

DE MICRO-GRANTURI PENTRU PERSOANE DIN COMUNA CRISTEȘTI, 

AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Ideea deschiderii unei afaceri în condițiile obținerii unei subvenții 

financiare este interesantă pentru majoritatea persoanelor chestionate în 

comunități. 

Măsuri propuse în domeniul Antreprenoriatului: curs competențe 

antreprenoriale; măsuri de consiliere ante-post înființare afacere; concurs 

de planuri de afacere; subvenționarea a planurilor de afacere; 

workshopuri pentru tinerii antreprenori – programe de finanțare, utilizare 

software, responsabilitate socială, încurajarea parteneriatelor între 

întreprinderile nou-create și organizații îndreptate spre profit și 

organizații non-profit; instruire pe teme privind dezvoltarea durabilă – 

Antreprenorul verde). 
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2. INFRASTRUCTURĂ 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL 

DIN COMUNA CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a ulițelor din 

comună, în stare tehnică corespunzătoare, la parametri tehnici și de 

calitate impuse de reglementările în vigoare. Implementarea proiectului 

va contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura 

rutieră din comuna Cristești. Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, 

reabilitare și modernizare a infrastructurii din mediul rural, astfel încât să 

se poată asigura o creștere economică a acestor zone și condiții de viață 

decente pentru populație. Se dorește reabilitarea și modernizarea a 

aproximativ 30 de km drumuri de interes local. 

 

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE ÎN COMUNA 

CRISTEȘTI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

 Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și modernizare a 

drumurilor de exploatare din mediul rural, astfel încât să se poată asigura 

o creștere economică a acestor zone și condiții de viață decente pentru 

populație. Aducerea drumurilor de exploatare din comună, în stare 

tehnică corespunzătoare, la parametri tehnici și de calitate impuse de 

reglementările în vigoare. Implementarea proiectului va contribui esențial 

la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura rutieră din comuna 

Cristești. 

Se dorește modernizarea următoarelor drumuri de exploatare din comună: 

- Drumul ”Dumbrava” – din punctul ”Herești” către Moțca, cu o 

lungime de aproximativ 2,5 km; 

- Drumul de la ”Stația de epurare” către drumul ”Apăvăloaie” cu o 

lungime de aproximativ 1,5 km; 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CRISTEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 

- Drumul de la linia ferată ( punctul ”CAP”) către platforma de gunoi de 

grajd – cu o lungime de aproximativ 4 km; 

- Drumul de la ”Gospodăria de apă” către platforma de gunoi cu o 

lungime de aproximativ 4 km; 

- Drumul de la platforma de gunoi până în DE 85 cu o lungime de 

aproximativ 2 km; 

 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PODURI, 

PODEȚE ÎN COMUNA CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Sunt necesare acțiuni de construire, extindere, reabilitare și modernizare a 

podurilor și podețelor din comună, astfel încât să se poată asigura condiții 

de viață decente pentru populație. Se dorește: 

- Reabilitare, modernizare și extindere pod Vatra (peste Părăul 

Cristești);  

- Construire pod între Luncaș 1 și Luncaș 2; 

 

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Cristești și Homița. 

 

EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 

CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extinderea rețelei de canalizare în toate gospodăriile comunei Cristești. 
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EXTINDERE UTILITĂȚI ȘI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE 

EXTINDERE - REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZ METAN ÎN COMUNA 

CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Extinderea rețelei de distribuție a gazului metan în toate satele 

componente ale comunei. 

 

LUCRĂRI DE REABILITARE A REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

COMUNĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea randamentului 

energetic la sistemele de iluminat. 

 

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ȘI PISTĂ PENTRU BICICLIȘTI ÎN 

COMUNA CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune luarea unor măsuri 

pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a fluenţei şi a siguranţei rutiere. 

Prin proiect se dorește asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de bază. Se dorește 

amenajarea a aproximativ 25 km de alei pietonale în toată comuna si a 2,5 

km de piste pentru bicicliști în zona centrală a comunei. 

 Se va realiza trotuare și unde nu există spațiu necesar se vor amenaja 

rigole. Creşterea excesivă a traficului în ultimii ani impune luarea unor 

măsuri pentru sporirea capacităţii de circulaţie, a fluenţei şi a siguranţei 

rutiere. 
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CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Construirea unei săli de sport în comuna Cristești.  

 

MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE DIN COMUNA CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Modernizarea terenului de fotbal din comuna Cristești și transformarea 

într-o baza sportivă (împrejmuire teren, construire bănci de rezerve, 

peluze, reabilitare vestiar, construire grupuri sanitare și amenajare teren 

cu gazon). 

 

 

MODERNIZARE TERENURI DE SPORT ÎN COMUNA CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește modernizarea terenului de sport din comuna Cristești și 

amenajarea unui teren pentru desfășurarea jocului de fotbal, handbal, 

baschet și tenis la școală. 

Terenul va avea dimensiunile necesare pentru desfășurarea jocului de 

fotbal, handbal, baschet și tenis, împrejmuire perimetrală a terenului cu 

stâlpi metalici și cu plasă și sistem de iluminat nocturn. 

 

CONSTRUIREA UNEI DE AGREMENT ÎN COMUNĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Construirea unei zone de agrement. 

Realizare zonă de agrement / picnic ce cuprinde zona de relaxare, zone de 

servire a meselor și zona de utilități, toalete, etc. 
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AMENAJAREA ȘI DOTAREA DE SPAȚII DE JOACĂ ȘI RECREERE PENTRU 

COPIII COMUNEI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unor centre de joacă și 

recreere pentru copii, în toate satele componente ale comunei. 

 

REALIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Realizarea sistemului de supraveghere video pentru îmbunătățirea 

siguranței cetățenilor în comuna Cristești. 

 

AMENAJARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unei piețe agroalimentare.  

3. MEDIU 

INTRODUCEREA SOLUȚIILOR ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 

ENERGIEI ELECTRICE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Autoritatea publică locală dorește introducerea soluțiilor alternative de 

producere a energiei electrice care să furnizeze comunei, stabilitate și 

extindere economică solidă. Dezvoltarea investițiilor locale presupune 

crearea unui climat care să atragă și investiții externe, ceea ce va avea un 

impact pozitiv asupra comunității. 

Investiția constă în amplasarea unor grupuri de panouri fotovoltaice, care 

vor capta energia solară și o vor transforma în energie electrică. 

Pe lângă aceste panouri se va amplasa și un post de transformare. 
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LUCRĂRI DE REGULARIZARE A ALBIEI PÂRÂULUI ȘI APĂRĂRII DE 

MALURI PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA CONSECINȚELOR 

DISTRUCTIVE ALE INUNDAȚIILOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Efectuarea lucrărilor de regularizare, decolmatare  a pâraielor Cristești (6 

km), Lețcani (8 km) și Stroiești (10 km).  

 

ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE DIN COMUNA 

CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Împădurirea terenurilor agricole degradate existente (aproximativ 40 ha) 

în comuna Cristești și împădurirea pentru zonele cu risc – alunecări de 

teren. 

4. SERVICII SOCIALE 

ÎNFIINȚARE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI DOTAREA 

ACESTUIA CU ECHIPAMENTE  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește înființarea unui cămin pentru personale vârstnice 

aflate în dificultate.  

 

REALIZAREA DE LOCUINȚE PROTEJATE ÎN COMUNA CRISTEȘTI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește  construirea unui ansamblu de locuințe protejate, 

prin intermediul căruia persoanele aflate în dificultate / vulnerabile să 

beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă și de activităţi care să 

le asigure valorificarea potențialului recuperativ și dezvoltarea, pe cât 

posibil a deprinderilor de viață independentă. 
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DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERSOANELE VICTIME 

ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui adăpost temporar pentru 

victimele violenței în familie. Inițiativa răspunde nevoilor cu care se 

confruntă femeile și copiii victime ale violenței domestice. Astfel, sunt 

avute în vedere atât problemele de natură socială care sunt asociate cu 

fenomenul violenței domestice, cât și aspectele psihologice și juridice. 

Serviciile oferite vor sprijini femeile asistate să înțeleagă situația abuzivă, 

să se adapteze la viața ”din afară”, să își recâștige respectul de sine și să 

își îmbunătățească relația cu copiii și cu familia extinsă. 

5. EDUCAȚIE 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA ȘCOLILOR / 

GRĂDINIȚELOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește: 

- Reabilitare și modernizarea clădirilor în care funcționează unitățile de 

învățământ în vederea creșterii eficienței energetice; 

- Construcție Centru After-School în satul Cristești; 

6. CULTURĂ ȘI CULTE 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA 

CRISTEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin modernizarea căminelor culturale se dorește regenerarea mediului 

rural și a valorilor acestuia și creșterea consumului de cultură în rândul 

locuitorilor comunei. Scopul investiției este de a crea un complex de 

divertisment multifuncțional, oferind oportunități pentru activitățile ce se 

pot realiza la nivelul comunei Cristești. 
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CONSTRUIRE BISERICĂ ÎN SATUL HOMIȚA 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se dorește crearea condițiilor adecvate 

desfășurării slujbelor, dezvoltarea vieții spirituale și sociale a comunei 

indiferent de religie sau cult. 

Se dorește: 

- Construcție Biserica în satul Homița; 

- Construcție capele mortuare în comuna Cristești; 

- Construcție case de prăznuire. 

7. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

DIN PRIMĂRIE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește perfecționarea și formarea funcționarilor publici, 

angajați ai primăriei locale, prin participarea la programe de formare. 

 

LUCRĂRI DE REABILITARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Vor fi efectuate lucrări de reabilitare a sediului primăriei în vederea 

reducerii consumului și valorificarea resurselor regenerabile de energie 

solară pentru producerea de energie electrică. 

 

DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI DE SALUBRITATE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire 

comunală și salubritate. 
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Se dorește achiziția: 

- unei vidanje; 

- unui autogreder; 

- unui cilindru compactor; 

- unei autoutilitare; 

- unui autocar; 

- utilaje pentru deszăpezire (freză, sărăriță, etc.); 

- unei autospecială pompieri de lucru cu apă și spumă pentru 

intervenții ale SVSU. 

 

IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR DE TIP “COMUNĂ SMART” PENTRU 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI CONECTARE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește implementarea de soluții inovatoare pentru a fi mai 

aproape de cetățean, pentru îmbunătățirea calități vieții, pentru reducerea 

costurilor administrative sau pentru protejarea mediului înconjurător. 

Se dorește: 

- instalarea de automate de plată pentru taxe și impozite locale, astfel 

încât cetățeni să nu mai fie nevoiți să meargă la ghișeul primăriei; 

- implementarea unui sistem inteligent pentru iluminatul public; 

- să se asigure o parte din electricitatea necesară cu ajutorul unei 

microcentrale eoliene și a panourilor fotovoltaice; 

- susținerea și protejarea inteligentă a mediului înconjurător; 

- achiziția unui autoturism electric pentru a putea fi folosit în activitatea 

curentă; 

- îmbunătățirea site-ului, dezvoltarea unei aplicații de mobil 

- posibilitatea depunerilor de sesizări și reclamații online pentru o 

dezvoltare cât mai eficientă a actului administrativ; 

- dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților primăriei; 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CRISTEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 

- dotarea cu echipament IT&C în vederea îmbunătățirii actului 

administrativ; 

- implementarea unui proiect pentru realizarea unei școli smart în care 

copiii vor beneficia de mijloace inteligente educaționale precum manuale 

digitale, table interactive, bibliotecă virtuală, catalog electronic sau o 

platformă prin care profesorii, elevii și părinții pot interacționa. Oferirea 

de soluții copiilor care, din motive medicale, lipsesc de la cursuri, aceștia 

putând să asiste la ore conectându-se de acasă la un sistem audio video.  

 


