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REZUMAT – FIȘE PROIECTE UAT COMUNA RUGINEȘTI  

1. ECONOMIE 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE PRIN OFERIREA DE 

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

DE MICRO-GRANTURI PENTRU  PERSOANE DIN COMUNA  RUGINEȘTI, 

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). 

2. INFRASTRUCTURĂ 

MODERNIZAREA DRUMURILOR SĂTEȘTI ÎN LOCALITĂȚILE RUGINEŞTI, 

ANGHELEŞTI, COPĂCEŞTI ȘI VĂLENI 

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

infrastructurii din satele Rugineşti, Angheleşti, Copăceşti și Văleni, astfel 

încât să se poată asigura o creștere economică a acestor zone și condiții 

de viață decente pentru populație. 

 

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE ÎN COMUNA 

RUGINEȘTI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

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

drumurilor de exploatare, astfel încât să se poată asigura o creștere 

economică a acestor zone și condiții de viață decente pentru populație. 

Aducerea drumurilor de exploatare, 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 comună. Mai este necesară atragerea 

unor drumuri de exploatare la Primărie. 

 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PODURI, 

PODEȚE ÎN COMUNA RUGINEȘTI 

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 construirea de poduri, podețe noi în comună și reabilitarea, 

modernizarea podețelor existente și a șanțurilor. 

 

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Extindere sistem de alimentare cu apă prin realizarea a două sau a mai 

multor puțuri de apă. 
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EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extinderea rețelei de canalizare în comuna Ruginești. 

 

 

EXTINDERE UTILITĂȚI ȘI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE 

ÎNFIINȚARE REȚEA DE GAZE NATURALE PRIN DISTRIBUȚIE 

INTELIGENTĂ ÎN COMUNA RUGINEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Înființarea rețelei de distribuție de gaze naturale prin distribuție 

inteligentă în toate satele componente ale comunei. 

  

LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE 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 RUGINEȘTI 

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

rigole. 
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CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Construirea de săli de sport în comuna Ruginești. 

 

 

AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN COMUNĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Amenajarea unei baze sportive în comună. 

 

AMENAJAREA TERENURI DE SPORT ÎN COMUNA RUGINEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Amenajare terenuri de sport în comună. 

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 UNUI COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT ÎN SATUL 

ANGHELEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Construirea unui complex turistic și de agrement în satul Anghelești. 

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

servire a meselor și zona de utilități, toalete, etc. 

 

AMENAJAREA ȘI DOTAREA DE PARCURI, SPAȚII DE JOACĂ ȘI 

RECREERE PENTRU COPIII ȘI LOCUITORII COMUNEI RUGINEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

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

și recreere pentru copii, în toate satele componente ale comunei. 

Se mai dorește și amenajarea unui parc în satul Copăcești. 
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REALIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Realizarea sistemului de supraveghere video pentru îmbunătățirea 

siguranței cetățenilor în comuna Ruginești. 

 

AMENAJARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ PENTRU VITICULTURĂ ÎN 

COMUNA RUGINEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unei piețe agroalimentare 

pentru viticultură. 

3. MEDIU 

LUCRĂRI DE REGULARIZARE ȘI MODERNIZARE A ALBIEI PÂRÂULUI ȘI 

APĂRĂRII DE MALURI PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA 

CONSECINȚELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDAȚIILOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Efectuarea lucrărilor de regularizare și modernizare a râurilor ce 

traversează comuna Ruginești și construirea de poduri și podețe peste ele. 

 

ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE DIN COMUNA 

RUGINEȘTI 

 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Împădurirea terenurilor agricole degradate existente în comuna Ruginești. 
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CONSTRUIRE – AMENAJARE PLATFORMA GUNOI 

 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Investiția este oportuna în condițiile în care în toate tarile cu tradiție în 

creșterea animalelor are loc o redimensionare a capacității fermelor, 

orientarea fiind spre dezvoltarea fermelor mici si mijlocii. Avantajul 

funcționării fermelor zootehnice la aceste capacități este: 

- eliminarea problemelor ce ar putea apărea din punct de vedere al 

asigurării condițiilor sanitar - veterinare; 

- corelarea cantității de dejecții care rezultă de la ferme de capacități mici 

și mijlocii cu suprafețele de teren agricol proprietate sau folosit sub forma 

de chirie, concesiune colaborare, etc., pentru aplicarea acesteia în scopul 

fertilizării naturale. 

4. SERVICII SOCIALE 

 

ÎNFIINȚARE CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI DOTAREA 

ACESTUIA CU ECHIPAMENTE DE FIZIOTERAPIE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește înființare căminului pentru personale vârstnice 

aflate în dificultate. 

 

REALIZAREA DE LOCUINȚE PROTEJATE ÎN COMUNA RUGINEȘTI  

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. 

 

CONSTRUIRE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui dispensar medical în inițiativa 

răspunde nevoilor cu care se confruntă comunitatea. Se rezolva problema 

deplasării locuitorilor care au nevoie de aceste servicii. 

Se asigură serviciile sanitare necesare pentru populația comunei 

Ruginești. Se crește nivelul de trai al locuitorilor. 

5. EDUCAȚIE 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA ȘCOLILOR / 

GRĂDINIȚELOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește: 

- Construirea unei grădinițe în comuna Ruginești; 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea tuturor unităților de învățământ de 

pe raza comunei Ruginești; 

- Construcție Grădiniță cu Program Prelungit / Săptămânal 

- Dotare cu mobilier; 

- Dotare cu material didactic. 
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6. CULTURĂ ȘI CULTE 

CONSTRUIRE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN 

COMUNA RUGINEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin reabilitarea și 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 Ruginești. 

 

REABILITARE / RESTAURARE ȘI CONSERVARE BISERICI DIN SATELE 

RUGINEȘTI ȘI ANGHELEȘTI - MONUMENTE ISTORICE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Reabilitare și conservarea Bisericilor din satul Ruginești și din satul 

Anghelești – monumente istorice.  

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” a fost ridicată de obștea sătească 

încă din secolul al XVII-lea. Edificiul înfățișează planul de veche tradiție 

al navei dreptunghiulare cu partea de vest poligonală și absida altarului 

decroșată. 

Pereții edificiului, înălțați pe o temelie de bolovani de râu, au fost 

realizați din bârne groase de stejar, încheiate în sistemul vechi de „coadă 

de rândunică”. Altarul este iluminat de o mică fereastră montată în axul 

estic al absidei, iar pe latura sudică o ușă face legătura interiorului cu 

exteriorul. Accesul în interiorul lăcașului este asigurat de ușa de pe 

peretele sudic al pronaosului, ușă încoronată de un ancadrament bogat, 

ornat cu brâu dublu. 

Valoarea artistică a bisericii este întregită de o interesantă pictură murală, 

iar decorația realizată în frescă constituie podoaba de preț a 

monumentului. 

- Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice.  
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- Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și tradițiilor locale, 

prin expunerea interactivă a meșteșugurilor tradiționale.  

- Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.  

- Diseminarea rezultatelor cu accent pe buna guvernare, acesta fiind un 

proiect pilot, a căror rezultate vor servi ca exemplu de bune practici în 

regiune, în domeniul restaurării și revitalizării patrimoniului cultural.  

- Promovarea turistică prin pliante informative și indicatoare rutiere. 

Se dorește: 

- Reabilitare și conservarea Bisericilor sin satul Ruginești și din satul 

Anghelești; 

- Construcție capele mortuare în comuna Ruginești; 

- Construcție case de prăznuire. 

7. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

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 
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- posibilitatea depunerilor de sesizări și reclamații online pentru o 

dezvoltare cât mai eficientă a actului administrativ; 

- dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților primăriei; 

- 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. 

 

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. 

 

CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE RUGINEȘTI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Actualul sediul al primăriei este în stare improprie pentru desfășurarea în 

condiții normale a activității. 

- Este necesară construirea unui nou sediu administrativ al primăriei 

comunei Ruginești. Pentru construirea noului sediul al primăriei 

se va ține cont de reducerea consumului și valorificarea resurselor 

regenerabile de energie solară pentru producerea de energie 

electrică. 
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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. 

Se dorește achiziția: 

- unei autoutilitare; 

- unui autoturism 4x4; 

- unei vole; 

- unui buldozer; 

- unei mașini cu lamă de deszăpezire și antiderapant; 

- tractor 4x4 cu remorcă; 

- unei mașini de colectare a deșeurilor; 

- de utilaje pentru deszăpezire și împrăștiere material antiderapant; 

- unui autogreder; 

- unei autospecială pompieri de lucru cu apă și spumă pentru 

intervenții ale SVSU. 

 


