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V. PORTOFOLIU DE PROIECTE PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

În urma realizării analizei SWOT s-au stabilit patru direcții prioritare de dezvoltare pentru 

perioada 2014-2020 și anume: 

1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii; 

2. Dezvoltarea economică; 

3. Dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii sociale; 

4. Protecția mediului. Recreere.          

Astfel, în această perioadă, Comuna Victoria, are în vedere realizarea următorului portofoliu 

de proiecte/obiective: 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect/obiectiv de dezvoltare 

Direcția prioritară nr. 1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

1. Extindere alimentare cu apă potabilă în satele componente ale comunei Victoria și 

executarea de racorduri până la limita proprietăților 

2. Extindere rețea de canalizare și executare de racorduri până la limita proprietăților 

3. Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local 

4. Modernizare drum DC 1 Icușeni Vale - Icușeni Deal - Dorobanț 

5. Extindere și modernizare iluminat public 

6. Modernizare DJ 249 Sculeni-Frăsuleni-Șendreni 

7. Aducțiune gaz metan 

8. Construire stăvilar pe Râul Jijia 

9. Modernizarea drumurilor de acces la exploatațiile agricole din satele componente ale 

comunei Victoria 

10. Reabilitarea sistemului de irigații 

11. Construirea de alei pietonale și de piste pentru bicicliști 

12. Construire punți pietonale pentru traversarea Râului Jijia în satele Victoria, Luceni, Icușeni 

13. Construire poduri rutiere pentru traversarea Râului Jijia în satele Victoria, Luceni, Icușeni 
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Direcția prioritară nr. 2: Dezvoltarea economică 

1. Construirea unei piețe agroalimentare și a unor depozite pentru păstrarea materiei prime 

agricole 

2.  Amenajarea unui târg-obor în localitatea Victoria 

3. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor  

4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul de afaceri și autoritățile publice locale 

5. Înființarea asociației utilizatorilor de apă 

Direcția prioritară nr. 3. Dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii sociale 

1.  Construirea și/sau reabilitarea (modernizarea) instituții publice (Primărie, Dispensar uman, 

Poliție) 

2.  Construirea unor spații locative sociale (centre sociale pentru bătrâni, familii aflate în 

situații de risc social și economic, tineri și copii aflați în situații de risc) 

3.  Construirea unei săli de festivități în satul Victoria 

4.  Construire sală de sport pentru Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu„ 

5.  Informatizarea serviciilor publice oferite cetățenilor (registrul agricol, urbanism, asistență 

socială, stare civilă, registratură, informare publică, bibliotecă etc.) 

6.  Construire baze sportive în satele componente ale Comunei Victoria 

7.  Construire așezăminte culturale în satele componente ale Comunei Victoria 

8.  Achiziționarea de mijloace de transport public (inclusiv transportul elevilor) 

9.  Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru Serviciul Public Voluntar pentru Situații de 

Urgență Victoria 

10.  Construirea de clădiri – garaje – spații necesare pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență Victoria 

11.  Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru funcționarea Serviciului de Iluminat Public 

12.  Reabilitarea și extinderea Sistemului de Iluminat Public de pe raza comunei Victoria 

13.  Extinderea rețelei de energie electrică de joasă tensiune și în zonele cu noi construcții de 

locuințe 

14.  Înființarea de întreprinderi sociale pentru a ajuta tinerii excluși social sau expuși riscului de 

excluziune socială să se integreze pe piața muncii 

15.  Modernizarea unităților de învățământ din satele componente ale Comunei Victoria 
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16.  Construire și/sau modernizare grădinițe – sediu after school 

17.  Restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice (ex. Biserica Luceni) 

18.  Construire și modernizarea lăcașelor de cult 

19.  Sprijinirea organizării de asociații ale producătorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunitățile care decurg din aceasta 

Direcția prioritară nr. 4: Protecția mediului. Recreere. 

1. Amenajarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice (utilizarea eolienelor și 

a panourilor solare/fotovoltaice) 

2. Modernizarea sistemelor de încalzire din instituţiile publice (primărie, şcoli, poliţie etc.) 

3. Înființarea de perdele forestiere de protecție pe lateralele drumurilor de interes local 

4. Împădurirea zonelor degradabile, versanți, cursuri de apă și zone care nu se pretează pentru 

înființarea de culturi 

5. Construirea de parcuri de joacă în satele componente ale comunei Victoria 

6. Construirea de spații de recreere și/sau de petrecere a timpului liber în satele componente 

ale comunei Victoria 

7. Amenajarea unui loc de agrement în satul Sculeni (zona Cotul Vacii) 

8. Restaurarea și punerea în valoare a rezervațiilor naturale (Teiva, Pădurea de stejari seculari 

Icușeni) 

9. Realizarea unui traseu turistic către Monumentul Eroilor din satul Stânca 

10. Curățare igienizare curs apă Jijia Veche 

  

 

 

 

 

 

 


