
 

    2021 - 2027  
 

 

 

 

        

      STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

           

 

 

 

 

COMUNA DĂMUC 

 

        JUDEȚUL NEAMȚ 

    

 



 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare economico - socială durabilă 

 a comunei Dămuc 

pentru perioada 2021 – 2027 
 

 

 

Beneficiar: Comuna Dămuc, jud. Neamț 
 

 

 

Strategia de dezvoltare locală 2021–2027 

 a Comunei Dămuc  s-a realizat cu sprijinul 

 

 

 

UAT DĂMUC 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUPRINS 

 

Context………………………………………………………………………………….  

 

 

 

pag. 1  
 

Conceptul de Dezvoltare Durabilă……………………………………………………..  
 

pag. 4  

 

Capitolul I. Programe și surse de finanțare aferente perioadei de programare 2021 – 

2027…………………………………………….……………………………………….  

 

 

pag. 7  

 

Capitolul II. Programe de finanțare aferente perioadei de programare 2014 – 2020……  
 

pag. 12  

 

Capitolul III. Descrierea situației actuale a comunei din punct de vedere socio-

economic…………………………………………….…………………………………..  

 

 

pag. 21  

 

3.1 Localizarea comunei și prezentarea generală……………………………………….  
 

pag. 23  

 

3.2 Istoricul comunei……………………………………………………………………  
 

pag. 26  

 

3.3 Informații despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și fauna…………………..  
 

pag. 28  

 

3.4 Informații privind populația, piața muncii la nivelul comunei, condiții de locuit…..  
 

pag. 30  

 

3.5 Infrastructura educațională de la nivelul comunei, cultură și artă…………………..  
 

pag. 35  

 

3.6 Infrastructura de sănătate și servicii sociale………………………………………...  
 

pag. 41  

 

3.7 Contextul socio-economic…………………………………………………………..  
 

pag. 42  

 

3.8 Infrastructura localității………………………………………………………….....  
 

pag. 52  

 

3.9 Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului……………………………………….  
 

pag. 60  

 

3.10 Mediul înconjurător……………………………………………………………….  
 

pag. 63  

 

3.11 Administrația locală ………………………………………………………………  
 

pag. 65  

 

Capitolul IV. Domeniile prioritare identificate la nivelul comunei…………………….  
 

pag. 67 

 

Capitolul V. Analiza SWOT……………………………………………………………..  
 

pag. 69 

 

Capitolul VI. Direcțiile strategice de dezvoltare a localității ………………………….  
 

pag. 81 

 

Capitolul VII. Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție ………….……...  
 

pag. 112 

 

Capitolul VIII. Surse de finanțare pentru perioada 2021 – 2027…….…………  
 

pag. 131 

 

Capitolul IX. Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027……………………….  
 

pag. 159  

 

Capitolul X. Coordonare, implementare, monitorizare și evaluare ……………………..  
 

pag. 177  

  

 



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 
Comuna Dămuc - Județul Neamț 

 
 

1 
 

 

CONTEXT 

 

 Prin strategie se înțelege ansamblul obiectivelor majore ale unității administrativ teritoriale pe 
termen mediu și lung, principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea 
dezvoltării comunei, creșterii standardului de viață și consolidarea competitivității economice a 
comunei.  

 Având în vedere definiția strategiei rezultă trăsăturile definitorii ale strategiei care sunt 
obligatorii de îndeplinit:  

 Întotdeauna strategia are în vedere, în mod explicit şi implicit, realizarea unor scopuri bine 
precizate, specificate sub forma de misiune şi obiective.  

 Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi acționar al strategiei, calitatea lor fiind 
determinantă pentru performanţele viitoare ale unității administrativ teritoriale.  

 Strategia vizează perioade viitoare, cel mai adesea 5-7 ani.  
 Sfera de cuprindere a strategiei este unitatea administrativ teritorială în ansamblul său – cel mai 

adesea – sau părţi importante ale acesteia. Strategia de dezvoltare locală cu prinde toate 
domeniile de interes atât din punct de vedere al UAT cât și din punctul de vedere al locuitorilor 
acesteia.  

 La baza abordării strategiei se află principiul echifinalităţii. Potrivit acestuia, există mai multe 
modalităţi sau combinații de resurse şi acţiuni, prin care se poate asigura atingerea unui anumit obiectiv. 
În consecință, atât în elaborarea, cât şi în implementarea strategiei, nu trebuie absolutizată o singură 
combinație. 

 Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile ce determină direcția unei 
comunități. Existența unei strategii contribuie la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate 
conform obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru atingerea 
acestor obiective. Astfel pentru obținerea de rezultate și atingerea obiectivelor este necesar ca la nivelul 
unității administrativ teritoriale să existe un plan strategic concretizat  în Strategia de dezvoltare locală.  

 Strategia de dezvoltare locală este un instrument care implică întreaga comunitate și are ca 
scop principal asigurarea dezvoltării comunității în toate sectoarele de activitate. Strategia este un 
demers pe termen lung, respectiv pentru o perioada de 5-7 ani, fiind o proiecție în viitor a comunității. 
Astfel pentru a putea realiza obiectivele propuse trebuie implicată întreaga comunitate și toți actorii 
relevanți de la nivel local. Planificarea acțiunilor în cadrul strategiei este realizată conform cerințelor și 
posibilităților existente la nivel de comună la momentul elaborării. Această planificare este orientată 
spre viitor și sunt stabilite o serie de obiective și metode prin care să poată fi atinse aceste obiective. 
Astfel în urma realizării planificării, respectiv a strategiei, se pot lua decizii cu privire la ce trebuie 
făcut, când trebuie făcut, cum trebuie făcut și cine trebuie să o facă.
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 Existența unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a 
aborda problemele cu care se confruntă o comunitate și pentru a valorifica oportunitățile de orice fel, 
reprezintă, astfel, o condiție esențială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.  

 Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului Local și a Primăriei Comunei Dămuc și 
reflectă atitudinea întregii comunități cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei pentru perioada 
2021 - 2027. Ca parte a comunității europene, comuna Dămuc trebuie să adopte și să implementeze o 
viziune strategică privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt și mediu. 

 Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei Dămuc a constatat în identificarea 
nevoilor  reale de dezvoltare ale comunei care au asigurat consensul asupra priorităților de dezvoltare 
ale comunei, în definirea direcțiilor de acțiune strategică, pe perioada 2021 - 2027 și în transpunerea lor 
într-un portofoliu de proiecte, care să asigure premisele implementării strategiei, dar mai ales în 
orientarea populației, în special cea tânără, pe canalizarea propriilor nevoi pe alte direcții de dezvoltare 
decât cele strict legate de infrastructura de bază (apă, canalizare, străzi). 

 Obiectivul general al strategiei comunei Dămuc îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și 
armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, 
sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții cetățenilor 
comunei. 

 Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele specifice ale 
localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și cu planurile strategice elaborate la 
nivel regional, național și european. 

 De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborării acestui document și să se 
asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere și nu numai, la elaborarea lui și mai ales la 
aplicarea acestuia. 

 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Dămuc a constat în parcurgerea a trei etape 
principale: 

 I. Etapa de Analiză 

 Colectarea datelor utilizând toate sursele posibile (analiza situației existente, consultarea 
statisticilor oficiale, studii de fezabilitate și alte documente care conțin informații relevante) cât și 
analiza documentelor programatice (POR, POS, PNDR, etc.) pentru identificarea politicilor și direcțiilor 
de dezvoltare europene și naționale, regionale, județene; a fondurilor, programelor operaționale 
existente, care pot fi accesate pentru a se asigura o dezvoltare locală durabilă și integrată. Ca urmare va 
avea loc crearea și dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate pentru o cunoaștere 
aprofundată a resurselor și nevoilor comunității, precum și evaluarea potențialului local. Identificarea și 
evaluarea punctelor tari și a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situației existente, iar 
oportunitățile și riscurile luate în considerare permit identificarea unor ținte și mobilizarea resurselor și 
eforturilor pentru atîngerea lor 
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 II. Etapa de elaborare a strategiei 

 În funcție de datele culese și problemele identificate se vor stabili obiectivele pe termen scurt și 
mediu ale comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va concepe designul strategiei și se 
va proceda la elaborarea acesteia. Această etapa este cea mai însemnată în cadrul demersului formulării 
strategiei de dezvoltare locală, solicitând implicarea întregii comunități, de la membrii persoane fizice la 
organizații publice și private și aleșii locali. 

 III. Etapa de implementare și evaluare a strategiei de dezvoltare locala 

 Aceasta va include elaborarea portofoliului de proiecte. 

 Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Sociala Durabilă este axată 
pe următoarele direcții de acțiune: 

 I. Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent structurat pe cele trei 
etape/faze de lucru. 

 II. Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării publice și stabilirea de grupe 
tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes. 

 Din aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții primăriei, consilieri locali, cât și 
agenți economici, ONG-uri și persoane fizice interesate. Aceste grupe de lucru vor dezbate în cadrul 
reuniunilor de lucru ce vor fi organizate pe parcursul procesului de elaborare a strategiei.  

 III. Monitorizarea și evaluarea permanentă a procesului de elaborare și dezvoltare a strategiei în 
vederea asigurării calității lucrării, corectitudinii datelor și informațiilor incluse și aplicarea eventualelor 
revizuiri/modificări care se impun.  

 Această strategie se cere aprobată și însușită de administrația locală care trebuie să utilizeze toate 
pârghiile de antrenare a întregii comunități la aplicarea ei.  

 Prin activitățile desfășurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmărit:  

  realizarea unei viziuni clare pentru anii 2021 - 2027 în toate domeniile care privesc dezvoltarea 
economico-socială durabilă;   
 

  dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării cetățenilor la formularea 
problemelor și luarea deciziilor;  
 

  promovarea soluțiilor nepoluante și prietenoase cu natura în valorificarea resurselor locale;  
 
  dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare bazate pe interese comune;  

 
  creșterea performanței și capacității autorităților locale de a răspunde la așteptările și exigențele 

cetățenilor;  
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  creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile și crearea de noi locuri de 
muncă;  
 

  creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei.  

 Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă va avea ca rezultate: 

 Situația actuală a comunei din punct de vedere socio-economic 
  

 Analiza SWOT – pe domenii prioritare de activitate 
  

 Direcțiile strategice de dezvoltare a localității 
  

 Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție  
 

 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027  

 

 

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare 
socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, 
economice și ecologice și elementele capitalului natural.  

 Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia 
Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub 
numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea 
nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 
nevoi”.  

 În anul 2015, Adunarea Generală ONU a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă, 
acest nou cadru global a fost dezvoltat pentru redirecționarea umanității către o cale sustenabilă.  

 Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Scopul acestor 
obiective este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată 
lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru 
supraviețuirea umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea resurselor 
naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care 
clădesc dezvoltarea economică. Ele abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, 
protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și 
protecția mediului. ODD-urile abordează barierele sistemice cheie pentru dezvoltarea sustenabilă cum ar 
fi inegalitatea,  modele de consum nesustenabile, capacitatea instituțională slabă și degradarea mediului. 
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 Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă: 

 1. Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni  

 2. Zero Foametei - Eradicarea foametei, realizarea securității alimentare și a nutriției 
îmbunătățite și promovarea agriculturii sustenabile  

 3. Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toţi la 
toate vârstele  

 4. Educație de calitate - Asigurarea unei educații inclusive și echitabile de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare pentru toţi  

 5. Egalitatea de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor  

 6. Apă curată și salubritate - Asigurarea disponibilității și administrării sustenabile a apei și 
salubrității pentru toţi  

 7. Energie accesibilă și curată - Asigurarea accesului la energie accesibilă, sigură, sustenabilă și 
curată pentru toţi  

 8. Muncă și creștere economică decentă - Promovarea creșterii economice susținute, inclusivă și 
sustenabilă, angajare totală și productivă și muncă decentă pentru toţi  

 9. Industrie, inovație și infrastructură - Construirea infrastructurii, promovarea industrializării 
inclusive și sustenabile și dezvoltarea inovației  

 10. Inegalități reduse - Reducerea inegalității în cadrul și între tari 

 11. Orașe și comunități sustenabile - Orașe și așezări umane inclusive, sigure, rezistente și 
sustenabile  

 12. Consum și producție responsabile - Asigurarea modelelor sustenabile de consum și producție  

 13. Acţiuni asupra climei - Întreprinderea de acţiuni urgente pentru combaterea modificării 
climatice și a impactelor sale  

 14. Viața subacvatică - Conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, mărilor și resurselor 
marine pentru dezvoltarea sustenabilă  

 15. Viața terestră – Protejarea, refacerea și depozitarea și promovarea folosirii sustenabile a 
ecosistemelor terestre, administrarea sustenabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, și oprirea 
degradării solurilor și refacerea acestora, oprirea pierderii biodiversității  

 16. Pace, justiție și instituții puternice - Promovarea societăților pașnice și inclusive pentru 
dezvoltare sustenabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toţi și clădirea instituțiilor eficiente, 
responsabile și inclusive, la toate nivelele  
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 17. Parteneriate pentru obiective - Întărirea implementării și revitalizarea parteneriatului pentru 
dezvoltare sustenabilă  

 Până în 2030, se propune ca toate persoanele implicate obțin cunoștințele și aptitudinile necesare 
pentru promovarea dezvoltării sustenabile, incluzând, printre altele, prin educație pentru dezvoltarea 
sustenabilă și moduri de viață sustenabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi 
a păcii și non-violenței, cetățenie globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la 
dezvoltarea sustenabilă.  

 Obiectivele de dezvoltare durabilă își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării 
durabile – cea economică, cea socială și componența de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru 
următorii 10 ani, axate, printre altele, pe: 

 demnitate umană  
 stabilitate regională și globală  
 planetă sănătoasă  
 societăți reziliențe și echitabile  
 economii prospere.  

 Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul societăților și în restul 
lumii.  

 Principalele măsuri pentru implementarea Agendei 2030:  

 integrarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă în absolut toate politicile și inițiativele UE – 
dezvoltarea durabilă este principiul călăuzitor esențial pentru toate politicile Comisiei Europene  

 raportări periodice, începând încă din 2017, referitoare la progresul UE  
 promovarea Agendei 2030, astfel încât aplicarea acesteia să devină o prioritate și pentru 

guvernele statelor membre, Parlamentul European, celelalte instituții europene, diverse 
organizații internaționale și organizații ale societății civile și alte părți interesate  

 înființarea unei platforme multipartid la nivel înalt care să sprijine schimbul de bune practici în 
vederea îndeplinirii obiectivelor în toate sectoarele și la toate nivelurile (național și european)  

 lansarea unei viziuni pe termen mai lung, pentru perioada de după 2020.  

 

 Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua cooperarea cu 
partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în cadrul politicilor sale externe și sprijinind, 
în special, eforturile țărilor în curs de dezvoltare. 
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Capitolul I. Programe și surse de finanțare aferente perioadei de 

programare 2021 – 2027 
  
 În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 
modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.  
 
 Pentru perioada de programare 2021 – 2027 au fost stabilite cinci priorități investiționale:  

 
 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii  

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice  

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 
calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la 
sistemul de sănătate  

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  
 
 Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2 de mai jos. Acestor 
priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de 
prosperitatea relativă a statelor membre. 

 Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România  

 În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde de 
euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de actuala perioadă.  

 Propunerile MFE pentru următorul exercițiu financiar:  

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
  

 Programul Operațional Transport (POT)  
 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 
  

 Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 
  

 Programul Operațional Capital Uman (POCU)  
 

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  
 

 Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  
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 Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
  

 Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) (POAT)  

 Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a dezvoltării durabile în cadrul 
Uniunii Europene, care oferă cadrul necesar pentru finanțarea unei game variate de proiecte și investiții 
pentru o dezvoltare socio-economică echilibrată a statelor membre ale UE și în regiunile lor.  

 Principalul obiectiv al politicii de coeziune socială și economică îl constituie diminuarea 
disparităților existente, în primul rând, prin aplicarea Principiului solidarității. 

 Premisele Politicii de coeziune 2021 – 2027 sunt:  

 menținerea sistemul de management și control al fondurilor europene aferente politicii de 
coeziune din perioada de programare 2014 2020;  

 îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul beneficiarilor politicii 
de coeziune;  

 descentralizarea implementării şi creșterea leadership ului din partea tuturor actorilor implicați  

 Principiile Politicii de coeziune 2021 – 2027:  

 O mai bună coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în calcul noile provocări  
 O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea tuturor autorităţilor de 

management în cadrul MFE care va asigura coordonarea orizontală a structurilor de management  
 O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția contabilă prin integrarea 

celei din urma în cadrul AM  
 Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei  
 O adaptare reală a intervențiilor la nevoile şi specificul regional prin descentralizarea gestiunii și 

implementării la nivelul ADR urilor  
 O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond  

 Programul Național de Sănătate (FEDR + FSE)  

 Infrastructura cele 3 spitale regionale (faza II )  
 

  Construcția și dotarea Institutului National de Hematologie  
 

  Construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National  

Reabilitare/ construcție 22 de spitalele județene și dotarea lor pentru cel puțin următoarele 
standarde: Laborator lucru; Centru transfuzie; Morga; Circuite deșeuri medicale; Unități pentru 
stroke-prevenirea dizabilității; unități parte a rețelei naționale de prevenție  

Reabilitarea/ Construcția de spitale prioritare naționale  
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Intervenții de eficiență energetica pentru infrastructura de sănătate și consolidare pentru 
riscul seismic  

e-sănătate, digitalizare în sistemul de sănătate  

Servicii medicale (formare, medicină de familie - specializare, programe naționale, 
prevenție, etc.)  

Pregătire și perfecționare resursă umană  

cercetare în domeniul medical  
 
 Programul Operațional Creștere inteligența și digitalizare  


Specializare inteligență națională (Danubius,cercetare - sinergii Horizon, internaționalizare, 
tranziție industrială)  

E-guvernare, sisteme soluții digitale în administrația publica centrală, interoperabilitate, 
cyber-security  

Broad-Band  

Instrumente financiare  
 

 Programul Operațional Dezvoltare Teritoriala Integrată  
 
 Infrastructura şi servicii CLLD (sociale,educaționale,sănătate,etc.)  

 Turism  

 Cultură  

 Patrimoniu cultural  

 Investiții pentru siguranța cetățeanului  

 Administrare și suport CLLD (strategii,etc.) și ITI  
 
 Programul Operațional Capital Uman  
 
 NEETs  

 Educație (inclusiv e-educație)  

 Ocupare  

 Incluziune (inclusiv e-incluziune)  

 Servicii sociale sistemice (dezinstituționalizare, combatere sărăcie, emigranți,)  

 ITI (combinație între prioritățile de investiții, în funcție de strategiile de dezvoltare 
integrate)  
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 Capacitatea administrativă  

 Asistență Tehnică  
 
 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă  
 
 Energie (eficiența energetică, regenerabile, transport energie)  

 Mediu (deșeuri, apa, biodiversitate, situri contaminate)  

 Riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră)  

 ITI Delta Dunării / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de 
alocările financiare)  

 
 Programul Operațional Transport  
 
 Transport TEN-T CORE  

 ITI Delta Dunării/ ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de 
alocările financiare)  
 
 Programul Operațional Asistența Tehnică  
 
 Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu au axă de AT)  

 Sprijin pentru beneficiari  
 
 Programul operațional ajutorarea persoanelor dezavantajate  
 

 intervenții de sprijin pentru persoanele dezavantajate (alimente, rechizite, obiecte de 

puericultură, etc.)  
 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

 
 Conceput pentru a reduce diferența între nivelurile de dezvoltare a regiunilor europene și a 
recupera din decalajul regiunilor cel mai puțin favorizate, acesta este cel mai important fond structural, 
din punct de vedere al resurselor financiare alocate, fiind un important instrument de corecție a 
dezechilibrelor regionale.  
 FEDR definește tipurile de acțiuni care pot să beneficieze de o finanțare și stabilește misiunile și 
extinderea intervenției FEDR în contextul obiectivelor „convergență”, „competitivitate regională și 
ocuparea forței de muncă” și „cooperare teritorială europeană” ale politicii de coeziune reformate. 
 Este vorba, în special, de finanțări legate de:  

 investiții care contribuie la crearea de locuri de muncă durabile;  
 investiții în infrastructuri;  
 măsuri de susținere a dezvoltării regionale și locale, care cuprind asistența și serviciile pentru 

întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); 
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Fondul Social European (FSE) 
 

 Reprezintă principalul instrument creat de Uniunea Europeană cu scopul de a contribui la creșterea 
gradului de ocupare și implicit la reducerea diferențelor cu privire la standardele de viață în statele membre ale 
UE.  

 FSE este conceput pentru finanțarea următoarelor direcții prioritare:  

 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și intreprinderilor;  

 Creșterea accesului și a participării pe piața muncii;  
 Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și facilitarea accesului pe piața muncii 

pentru persoanele dezavantajate.  

 Fondul Social European susține regiunile mai puțin dezvoltate, prin:  

 Investiții în capital uman, în special prin îmbunătățirea sistemelor de educație și formare;  
 Acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice, la 

nivel național, regional sau local.  

 În Romania, FSE finanțează două programe operaționale:  

 Programul Operațional Capital Uman;  

 Programul Operațional Capacitate Administrativă.  
 

Fondul de coeziune (FC) 
 

 Fondul de Coeziune a fost creat cu scopul de a ajuta la restabilirea echilibrului economic a statelor 
membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară. Acesta 
susține acțiuni în cadrul obiectivului „Convergență” și se află sub incidența acelorași reguli de programare, de 
gestionare și de control ca în cazul FSE și FEDR.  

 Fondul de coeziune este destinat proiectelor mari de infrastructură precum:  

 rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite de Uniunea 
Europeană;  

 proiecte de mediu și proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă 
avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, 
dezvoltarea transportului feroviar, consolidarea transporturilor publice etc.  
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Capitolul II. Programe de finanțare aferente perioadei de programare 

2014 – 2020 

 Perioada de programare 2014 – 2020 cuprinde programe de finanțare care vor putea fi accesate 
până în anul 2023. Pentru o informare corectă și pentru a putea accesa de fonduri europene unitățile 
administrativ teritoriale trebuie să fie informate și să aibă cunoștințele privind programele de finanțare.  

 Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt următoarele:  

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării  

2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC  

3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului 
pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM)  

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele  

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor  

6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor  

7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 
reţelelor majore  

8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă  

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare  

10. Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții  

11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație 
publică eficientă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 
Comuna Dămuc - Județul Neamț 

 
 

13 
 

Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 acoperă întregul teritoriu al României. 
România este situată în partea de Sud-Est a Europei, la intersecția cu Principalele axe de comunicaţii 
Nord-Sud şi Est-Vest. Suprafaţa este de 238.391 km2 şi cuprinde: 61,3% teren agricol (cca. 14,6 mil. 
ha, din care 64,2% teren arabil, 32,9 % păşuni şi fâneţe naturale şi 2,7% plantaţii de pomi şi vie); 28,3% 
păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră; 10,4% suprafaţa construită a localităţilor, ape, drumuri, căi 
ferate şi terenuri neproductive (ÎNS Tempo Online, 2012). Din punct de vedere al mărimii suprafeţei 
sale, România este o ţară medie în UE 27 (5,41% din suprafaţa UE 27). Teritoriul României cuprinde 5 
regiuni bio-geografice (stepică,  pontică, panonică, continentală şi alpină) din cele 11 ale Europei. Din 
suprafaţa totală a ţării, circa 87,1% spaţiul rural (conform definiției din legislația națională) format din 
comune, ca unități administrativ teritoriale împreună cu satele componente, iar pe acest teritoriu locuia 
45,0% din populația României în anul 2012.  

 Repartizarea pe zone geografice este echilibrată: 33% zona de câmpie (până la 300 m altitudine), 
37% zona colinară (300-1000 m) şi 30% zona montană (peste 1000 m altitudine).  

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care 
se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea 
economico – socială a spaţiului rural din România. implementarea tehnică și financiară este asigurată de 
către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și 
autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene 
nerambursabile pentru realizarea investițiilor la standarde europene, eficiente şi rentabile.  
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PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU  

PERIOADA DE PROGRAMARE FINANCIARĂ 2014-2020 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;  
 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;  
 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele 
rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.  
 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în 
sectoarele non-agricole din mediul rural;  


 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram 

dedicate;  
 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării 
LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și 
diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.  
 

 PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține 
dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:  
 
 OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole  

 
 OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice  

 
 OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)  
 
 Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 
categorii de intervenție:  
 

 Înființarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, 
irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități 
de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);  

 Investiții în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, 
condiţionare, adaptare la standarde, etc.;  

 Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de 
fermieri;  

  Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;  
  Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.  
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Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate 
următoarele categorii de intervenție:  

 
  Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor 

forestiere pe aceste terenuri;  
  Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;  
  Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină 

practici și metode specifice agriculturii ecologice;  
  Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în 

zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.  
 

 Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 
categorii de intervenție:  
 

  Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole 
în zonele rurale;  

  Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), 
infrastructură educațională, medicală și socială;  

  Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;  
  Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea 

locală. 
 

DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2020 

 Măsura 4 - Investiții în active fizice  

 
 Submăsura 4.1 – Investiții în exploataţii agricole  

 Submăsura 4.1 – Investiții în exploataţii agricole (zona ITI - Delta Dunării)  

 Submăsura 4.1a – Investiții în exploataţiile pomicole  

 Submăsura 4.1a – Investiții în exploataţiile pomicole (zona ITI - Delta Dunării)  

 Submăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole  

 Submăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole (zona ITI - 
 Delta Dunării)  

 Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol  

 Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol 
 (zona ITI - Delta Dunării)  

 Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
 agricole şi silvice  

 Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
 agricole şi silvice (zona ITI - Delta Dunării)  
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 Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor  
 
 Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  

 Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (zona ITI - Delta Dunării)  

 Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale  

 Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale (zona ITI - 
 Delta Dunării)  
 
 Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  

 Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI - Delta Dunării)  

 Submăsura 6.4 - Investiții în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole  

 Submăsura 6.4 - Investiții în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (zona ITI - Delta 
 Dunării)  

 Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri  
 
 Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale  
 
 Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică  

 Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 
 (zona ITI - Delta Dunării)  

 Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural  

 Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (zona ITI - Delta 
 Dunării)  
 
 Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor  
 
 Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite  
 
 Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol  
 
 Submăsura 9.1 - Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol  

 Submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol  
 
 Măsura 16 - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă  
 
 Submăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între 
 actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol  
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Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 

 

  

 

 

 

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional 
Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene 
structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în 
perioada 2014-2020. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat 
de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.  

 Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 
are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea Principalelor probleme:  

 Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut 
de asimilare a inovării în firme,  

 IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității 
economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de 
programare strategică națională, sunt:  
 

o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a 
afacerilor în toate regiunile,  

o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în 
primul an de viață.  

 Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în 
infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.  

 Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.  

 Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din 
România.  

 Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.  

 Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea 
zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.  

 Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept 
consecință o atractivitate scăzută şi Investiții extrem de reduse.  

 Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii 
sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.  
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 Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor 
privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.  

 Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management 
a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare 
a POR.  

 Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de 
Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, 
Prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020: 

 Inovare şi cercetare;  
 Agenda digitală;  
 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);  

 Economie cu emisii reduse de carbon.  

 POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și 
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât 
acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de 
asimilare a progresului tehnologic.  

 Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de Asistență tehnică), care au în 
total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională:  

 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic  

 Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  

 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon  

 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

 Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă 
 a patrimoniului cultural  

 Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională  

 Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

 Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale  

 Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 
 mediul urban  

 Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 
Comuna Dămuc - Județul Neamț 

 
 

19 
 

 Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru 
 şi cartea funciară  

 Axa prioritară 12: Asistență tehnică 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, obiectivele 
specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile 
realizate în perioada de programare 2007‐2013 și contribuind la atîngerea obiectivului general al 
Acordului de Parteneriat: reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi 
Statele Membre ale UE.  
 
 Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri  
 
 Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 
2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice vizate în 
cadrul acestei priorităţi de Investiții sunt:  

 creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not în Employment, Educâtion or Training - nu are loc de 
muncă, nu urmează o formă de învățământ sau formare profesională) şomeri cu vârsta între 16 - 
24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, 
Sud-Est şi Sud Muntenia)  

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor 
dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, 
cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)  
 

 Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs  
 
 Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de Investiții vizează:  
 

 creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, 
Vest, Sud-Vest Oltenia)  

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor 
dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, 
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)  

 creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare  
 
 Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți  
 
 Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de Investiții îl reprezintă îmbunătățirea nivelului 
de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform 
SNC şi SNCDI ale angajaților.  
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 Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
 
 Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atîngerea a patru obiective specifice:  
 

 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 
marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri 
integrate  

 numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate  

  îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-incluziune)  
  reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de 

vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare 
profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale  
 
Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)  
 
Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de Investiții sunt menite să contribuie la:  
 

  reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu 
populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în 
contextul mecanismului de DLRC.  

  reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC  
 
Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-țintă asumat în cadrul 

PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune 
socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței de muncă, educației și 
al sănătății.  

 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 
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Capitolul III. Descrierea situației actuale a comunei din punct de vedere 

socio-economic 

 Descrierea generală  

 Pentru a putea face o planificare a dezvoltării comunei Dămuc pentru perioada 2021 - 2027 și 
pentru a elabora propunerile de activități este necesar să se cunoască situația socio – economică 
existentă la momentul întocmirii acestei strategii.  

 Comuna Dămuc face parte din județul Neamț, Regiunea Nord-Est. Considerăm ca în acest 
capitol este necesară o scurtă prezentare a Regiunii Nord-Est și a județului Neamț. Regiunea Nord-Est 
este cea mai întinsă regiune de dezvoltare a României, o unitate teritorial-statistică de nivelul al doilea, 
conform clasificării EUROSTAT. Grupează 6 judeţe - unităţi administrativ teritoriale de nivelul al 
treilea: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui.  

 Are o suprafaţă de 36.850 km2, reprezentând 15,46% din suprafaţa totală a ţării, iar graniţele 
externe ale regiunii sunt cu Ucraina şi Republica Moldova.  

 Populaţia regiunii este în număr de 3.734.546 locuitori, valoare ce reprezintă 17,25% din 
populaţia României, iar densitatea populaţiei este de 101,3 locuitori/km². Din punct de vedere al 
densității ocupă locul al doilea, după Regiunea Bucureşti-Ilfov. Din totalul populaţiei regiunii, 56,6% 
dintre aceştia locuiesc în mediul rural.  

 Relieful Regiunii Nord-a Est este variat, fiind prezentă întreaga gamă a treptelor de relief de pe 
teritoriul României. Altitudinea maximă este de 1907 de metri, în Munții Ceahlău (vârful Ocolașul 
Mare) din județul Neamț, iar cea minimă de sub 100 de metri, pe valea Prutului. Pe teritoriul a trei 
județe, Bacău, Neamț și Suceava, se găsesc unități montane din Carpații Orientali. În județele Bacău și 
Neamț sunt prezente subunități aparținând Subcarpaților Moldovei. Podișul Moldovei este prezent în 
fiecare din cele șase județe. Pe teritoriile județelor Botoșani, Iași și Vaslui se găsesc subunități de 
câmpie și de luncă aparținând Câmpiei Moldovei și luncii Prutului. Un caz special îl constituie Culoarul 
Siretului și Moldovei.  

 Clima variază corespunzător reliefului. De la temperaturi medii anuale de 0,7 °C și precipitații 
de 700 mm pe vârful Toaca din Munții Ceahlău, la temperaturi de 9,8 °C (Bârlad) și precipitații de 450-
500 mm (zonele de câmpie din județele Botoșani, Iași și Vaslui). 
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 Regiunea Nord-Est are o populație totală de 3.674.367, fiind astfel cea mai populată 
regiune a țării. Densitatea este de 99,71/km², mai ridicată decât media pe țară, de 91,3/km². 1.808.390 
(49.22%) dintre locuitori sunt de sex masculin, iar 1.865.977 (50.78%) sunt de sex feminin. Românii 
reprezintă 97,9% din populație, cea mai importantă minoritate fiind romii, reprezentând 1,2 % din 
populație. O altă minoritate importantă o reprezintă ucrainieni.  

 Limba română este cea mai vorbită limbă, fiind limba maternă a 98,7 % dintre locuitorii 
regiunii. Limba română este vorbită de 0,6% din populație, iar limba ucraineană de 0,3%. Cele mai mari 
orașe ale regiunii sunt Iași (357.192), Bacău (144. 307), Suceava (120.404), Botoșani (106.847), Piatra 
Neamț (85.055) și Bârlad (55.807) 

 Județul Neamț este un județ în regiunea Moldova, în nord-estul României, la limita dintre 
Carpații Orientali și Podișul Moldovei și se întinde foarte puțin și în partea de N-E a Transilvaniei, 
cuprinzând comuna Bicaz-Chei. Este cunoscut mai ales pentru frumusețea Masivului Ceahlău, a Lacului 
de acumulare ( numit Izvorul Muntelui) de pe râul Bistrița al cărui baraj se situează în partea de vest a 
orașului Bicaz , cât și a peisajului în general. Reședința județului este Municipiul Piatra Neamț. 
Suprafața județului este de 5.890 km pătrați. Principalele cursuri de apă: Moldova, Șiret (între Doljești 
și Secuieni), Bistrița (între Broșteni și Buhuși) Bistricioara, Bicaz, Cracău, Tarcău, Ozana ( numit și 
Neamțu) și pârâul Cuejd- care traversează Municipiul Piatra Neamț; Principalele lacuri: Izvoru 
Muntelui,  Pângărați, Vaduri și Bâtca Doamnei (lacuri de interes hidroenergetic). Altitudine maximă: 
Vf. Ocolașu Mare (M. Ceahlău) 1.907 metri. 

 Analiza socio – economică are rolul de a identifica situația existenta și potențialul de 
dezvoltare al localității. În ansamblu, analiza socio – economică reprezintă practic și o imagine actuală a 
diviziunii administrative Dămuc. Astfel se vor avea în vedere următoarele: 

3.1  Localizarea comunei și prezentarea generală;  
3.2  Istoricul comunei;  
3.3  Informații despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și fauna;  
3.4  Informații privind populația, piața muncii la nivelul comunei, 

condiții de locuit;  
3.5  Infrastructura educațională de la nivelul comunei, cultură și artă;  
3.6  Infrastructura de sănătate și servicii sociale;  
3.7  Contextul socio – economic: agricultură, creșterea animalelor, 

silvicultură (dacă este cazul), industria și serviciile existente în 
comună, servicii turistice;  

3.8  Infrastructura localității: drumuri, utilități, etc.;  
3.9  Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului;  
3.10  Mediul înconjurător;  
3.11  Administrația locală: organizare și funcționare.  
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3.1 Localizarea comunei și prezentarea generală 

 

 Comuna Dămuc este situată 
 în partea central - estică a tarii, la 25 km de orașul Bicaz și la 50 km de centrul județului Neamț, 
 în partea de sud-vest a județului Neamț, la limita cu județul Harghita, la poalele munților 

Hășmaș, în bazinul hidrografic al râului Dămuc și în cel al râului Bicăjel.  
  
 Comuna este compusă din satele  

 Dămuc – reşedinţă de comună,  
 Huisurez   
 Trei Fântâni.  

 
 Satul Dămuc este aşezat în centrul comunei, parţial de-a lungul drumului judeţean DJ 127 A. 
Celelalte două sate sunt desfăşurate astfel: Huisurez de-a lungul drumului judeţean DJ 127 A, iar Trei 
Fântâni de-a lungul drumului comunal DC 137 A. 
 În comună, pe lângă reţeaua de drumuri comunale, există şi drumuri forestiere. Acestea sunt 
reprezentate de drumuri pietruite sau realizate din pământ compactat şi sunt distribuite în teritoriu fie în 
interiorul vetrelor cu lăţime mai mare: Bicaz – Chei, Dămuc, Huisurez, sau în lungul văilor, sau urcând 
pe interfluvii cum este cazul drumului comunal ce leagă satul Dămuc de satul Trei Fântâni (DC 137 A). 
 - DJ 127 A Bicaz Chei - Dămuc – Huisurez,  
 - DC 137 A Dămuc – Trei Fântâni,  
 - D f 150,  
 - D f 145,  
 - D f 146. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_H%C4%83%C8%99ma%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_H%C4%83%C8%99ma%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_D%C4%83muc
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bic%C4%83jel
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 Teritoriul comunei Dămuc este situat din punct de vedere geografic în bazinul râului 
Dămuc, în partea central estică a ţării la 440 km distanţă de paralela oraşului Zimnicea şi la 380 km de 
meridianul Sulinei. Teritoriul administrativ al comunei Dămuc se află pe malul drept al pârâului Asău, 
în zona centrală a Carpaţilor Orientali. Altitudinea maximă este de 1792,81 m, iar cea minimă de 650 m 
pe valea pârâului Dămuc. Satele în cea mai mare parte au forme de relief frământate în lungul râului 
Dămuc, a pârâului Asău şi pârâului Bicăjel (sat Trei Fântâni). 

 
 Comuna Dămuc are următoarele vecinătăți:  
  - la nord: comuna Bicaz Chei; 
  - la est: comunele Bicaz Chei și Tarcău; 
  - la sud: cu județul Bacău 
  - la vest: cu județul Harghita. 
 
 Localizată în extremitatea sud-vestică a județului Neamț, comuna Dămuc se află la o distanță de 
25 km față de cel mai apropiat centru urban Orașul Bicaz și 51 km față de Piatra Neamț- reședință de 
județ. 
 
 Este străbătută de șoseaua județeană DJ127A, care o leagă spre nord de Bicaz-Chei (unde se 
termină în DN12C) și spre sud în județul Harghita pe un traseu neasfaltat de Lunca de Jos (unde se 
termină în DN12A). 
 
 Raportând distanța comunei Dămuc față de cele mai importante centre urbane din apropiere,  
rezultă următoarele: 

o față de Municipiul Piatra Neamț se află la o distanță de 51 km; 
o față de Orașul Bicaz, distanța este de 25 km; 
o față de Orașul Gheorgheni (Județul Harghita), comuna Dămuc se află la o distanță de 44 

km;  
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bicaz-Chei,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN12C
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_de_Jos,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN12A
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 Loc binecuvântat de Dumnezeu, așezat între cele două șiruri semețe de munți, asemenea 
zidurilor mărețe de cetate-Munții Tarcăului la est și Munții Hășmașul Mare, județul Harghita la vest, nu 
departe de monumentele și impresionantele Chei ale Bicazului în partea de nord și la „o aruncătură de 
băț” de o „perlă” a Carpaților Orientali -Lacul Roșu, Dămuc este comuna care a dat generații de oameni, 
cu puternice trăsături de caracter.  
  

 Comuna Dămuc nu dispune de acces direct la transportul feroviar. Cea mai apropiată stație de 
cale ferată se află în Orașul Bicaz, la circa 25 km distanță. De asemenea, una dintre cele mai importante 
stații feroviare din zonă se află în Municipiul Piatra Neamț, la 50 km distanță, ce are acces la una dintre 
cele mai mari magistrale feroviare, magistrala 500 ce străbate următoarele județe: Ilfov, Prahova, 
Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Iași și Suceava . 

 În ceea ce privește distanța dintre comuna Dămuc și cel mai apropiat aeroport – Aeroportul 
Internațional George Enescu din Bacău, acesta este de 112 km, distanță ce poate fi parcursă cu mașina 
în aproximativ 127 de minute. Aeroportul Internațional din Bacău conform datelor statistice, procesează 
mai mult de 250000 de pasageri anual numărul acestora fiind în creștere. 

 Suprafața comunei Dămuc: 

 vatra comunei din care: 

o  intravilan: 1.617 ha 
 o  extravilan: 16.199 ha 

 moșia comunei din care:  

o  păduri: 10.753 ha (1.013 ha public, 9.740 ha privat) 
 o  pășuni: 4.134 ha 
 o  fânețe: 2.011 ha 
 o  livezi și pepiniere pomicole: 1 ha 

o alte suprafețe 1.755 ha 

o  agricol : 6.271 ha 
 o  arabil : 125 ha. 
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3.2 Istoricul comunei 

 
 1714 - 1716 - Dimitrie Cantemir plasează în Descriptio Moldaviae teritoriul actual al Comunei 
Dămuc în Moldova, ca aparținând Mănăstirii Bisericani încă de la 1412; denumirea consemnată este de 
Valea Dragă; 

 1790 - printr-o convenție între Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman are loc o rectificare de 
graniță prin care se iau Moldovei 30.000 de iugăre (teritoriul actual al comunelor Dămuc, Bicaz-Chei și 
Bicazu Ardelean); 

 1793 - teritoriul este dat în folosință Regimentului I Pedestru de Grăniceri Secui pentru 
asigurarea cheltuielilor de întreținere, prin prescriptul Împăratului Josef al II-lea. 

 1848 - teritoriul trece în proprietatea Imperiului Austro-Ungar după ce secuii nu au sprijinit 
armata imperială; 

 1860 - Bicaz (actualmente Bicaz Chei, Dămuc, Bicazu Ardelean) primește statutul de comună în 
cadrul județului Ciuc. 

 1860 - prima atestare documentară a localității Dămuc (grafie Domuk); 

 1918 - Unirea cu România; comuna Bicaz devine comuna Bicazu Ardelean și rămâne la județul 
Ciuc; 

 1926 - 1929 - Comuna Bicazu-Ardelean trece în administrarea județului Neamț; 

 1929 - 1951 - Comuna Bicazu-Ardelean trece în administrarea județului Ciuc; 

 
 1932 - Comuna Bicaz-Chei (care cuprindea și teritoriul Comunei Dămuc) s-a desprins din 
Comuna Bicazu Ardelean; 
 1939 - Comuna Dămuc se desprinde din Comuna Bicaz-Chei; 

 
 1940-1944 - teritoriul este ocupat de trupele hortiste. 

 1951 - prezent - Comuna Dămuc aparține administrativului județului Neamț. 

 Comuna Dămuc apare în acte oficiale pentru prima dată în anul 1937, până în acest moment 
Dămucul făcea parte din comuna Bicazu-Ardelean, apoi, după un timp, din comuna Bicaz Chei. 
 
 Primele locuințe de pe teritoriul bazinului Dămuc, au apărut la începutul secolului XIX (1810), 
în satul Dămucul de Jos. Apoi acestea se extind pe firul apei, în amonte, constituindu – se treptat satele 
Dămucul de Sus și Huisurezul (1848). Prima mare exploatare forestieră a comunei are loc după 
revoluția de la 1848. Sunt aduse joagare și fabrici de cherestea din Ungaria. La acestea lucrau locuitorii 
zonei, instruiți de maiștrii maghiari și germani. După marea împroprietărire din 1918, pădurile din 
aceste locuri, intră în mare parte în posesia romanilor, care până atunci au fost arendași. După acest 
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eveniment are loc al doilea mare val de taiere a pădurii. Din 13 aprilie 1948, pădurile intră în 
proprietatea statului, iar în 1949 este realizat primul amenajament forestier al pădurilor din bazinul 
Dămucului. După formarea unităților de exploatare a lemnului cu capital de stat și deschiderea unităților 
industriale de prelucrare a materialelor de construcții (ciment, var, azbociment, prefabricate) prin 
valorificarea calcarelor din zonă în fabricile de profil din Bicaz și Tașca, o parte din forța de muncă (cea 
masculină) va deveni salariata acestor unități.  
 După evenimentele din Decembrie 1989, se revine la activitatea economică tradițională – 
exploatarea pădurii, dar pe proprietați particulare dobândite de urmașii fostilor proprietari (cca. 1400 
ha), iar în ultimii ani și prelucrarea primară a masei lemnoase în unități cu capital privat din zonă sau 
județ. O altă îndeletnicire a locuitorilor de aici, este obținerea varului, activitate ce s-a dezvoltat pe 
seama resurselor de calcar. 
 

 Pe raza comunei s-au descoperit fortificațiile armatelor Puterilor Centrale din Primul Război 
Mondial. 

 Fiind un ținut muntos cu păduri nesfârșite a constituit un bun loc de refugiu pentru cei urmăriți 
de oamenii legii. Cetățenii din vechiul regat își găsesc aici libertatea. 
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3.3 Informații despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și fauna 

 

 Comuna Dămuc este situată în partea central estică a țării, în bazinul râului Dămuc, la 440 km 
distanță de paralela orașului Zimnicea și la 380 km de meridianul Sulinei. Teritoriul administrativ al 
comunei Dămuc se află pe malul drept al Pârâului Asău, în zona centrală a Carpaților Orientali. 
 Altitudinea maximă este de 1792,81 m, iar cea minimă de 650 m pe valea pârâului Dămuc. 
Satele în cea mai mare parte au forme de relief framântate în lungul râului Dămuc, a pârâului Asău și 
pârâului Bicajel (satul Trei Fântâni). Din punct de vedere geotehnic, localitățile componente ale 
comunei sunt amplasate pe un teren cu soluri aluvionare, cernoziomuri, argile, precum și zone 
calcaroase. În majoritate predomină la adâncimi de 0,80 – 2,00 m, straturi alternative de balasturi 
necoezive și nisipuri argiloase.  

 Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează în tipul climatic temperat – 
continental moderat cu ierni moderat reci şi veri răcoroase. Mediile anuale ale temperaturii anului sunt 
de 8,6oC. Precipitaţiile de 529 mm/anual, sunt neuniform repartizate, luna aprilie fiind cea mai ploioasă. 
Umiditatea relativă a aerului are o valoare medie anuală de 78%. Direcţia dominantă a vânturilor este 
nord (28,7%), sud (19%) şi nord-est (9,1%), celelalte direcţii având o participare procentuală mai 
redusă. Calmul atmosferic are o pondere de 16%. Viteza vântului este de aproximativ 2,3 m/s. 

 Hidrologic, zona comunei Dămuc este dominată de râul Dămuc care curge pe directia N – S. 
Teritoriul comunei aparține bazinului hidrografic al pârâului Dămuc, pârâul Bicăjel și pârâul Asău, 
neexistând suprafețe lacustre. Prin afluenții săi, pârâul Asău și pârâul Bicăjel, râul Dămuc, colectează 
apele din precipitații și din izvoarele de pe cuprinsul teritoriului. Râul principal Dămuc, are o lungime 
de 18,2 km si împreună cu afluenții săi alcătuiește o configurație dentritică. Afluenții răului Dămuc sunt 
mai importanți pe malul drept față de cei de pe malul stâng, ca suprafață, lungime, panta sau bazin 
hidrografic. Debitul mediu al pârâului Dămuc este de 0,773 mc/s. Fiind un bazin mic de munte, viiturile 
ce se produc sunt fie provocate de ploile torențiale din sezonul cald, fie din topirea zăpezilor primavară. 
Peste albia pârâului Dămuc există cca 75 poduri, din care de-a lungul DJ 127 A sunt 9 poduri construite 
din beton și 2 construite din lemn, iar diferența sunt poduri realizate de gospodări pentru a le asigura 
accesul la proprietăți. 

 Zona impadurită a comunei Dămuc este acoperită cu păduri de rășinoase, îndeosebi cu molid, mai rar 
fag, tei, brad alb, zadă, pin. Pășunile sunt acoperite cu specii ierboase ca spânzul, mierea ursului, vioreaua, 
trifoiul sălbatic, ferigi. Pe stâncariile calcaroase se intâlnesc o serie de rarități floristice, printre care se 
remarcă sângele voinicului, floarea de colț, specii ocrotite. 

 Vegetaţia zonei este caracterizată prin preponderanţa păşunilor, cu floră diversă. 

 Dintre plantele medicinale întâlnite în zonă menţionăm: muşeţelul (Marticaria chamomilla), 
coada şoricelului (Achillea millefolium, Achillea setacea), cicoarea (Cicorium intybus), oregano 
(Origanum vulgare), pojarniţa (Hypericum perforatum), pătlagina (Plantago lanceolata, P. Media, P. 
major), mierea ursului (Pulmonaria officinalis), podbalul (Tusșilago farfara), cimbrişor (Tymus 
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vulgaris), păpădia (Taraxacum officinale), menta (Mentha agnatica), socul (Sambuscus nigra, S. 
racemosa), măceșul (Rosa canina), teiul (Tilia cordata, T. tamentosa), păducelul (Crataegus monogyna). 
 Ca şi plante melifere de bază în această zonă sunt: zmeurul (Rubus idaeus), precum şi numeroase 
plante cu flori din pajişti şi fâneţe. 

 Dintre mamiferele caracteristice zonei amintim: vulpea (Canis vulpes), mistreţul (Sus scrofa), 
iepuri (Lepus europaeus), şoareci de câmp (Microtus arvalis), cerb, capra neagră, urs brun, lupul cenușiu, 
căprioara, jder, râs, pisica sălbatică. 

 Dintre păsări enumerăm: cucul (Cuculus canorus), piţigoiul (Parus major), cicănitoarea 
(Dryobates major), cinteza (Fringilla coclebs), mierla (Turdus merula), rândunica (Thinida rustica, 
Hirundo rustica), vrabia (Passer domesticus). 

 Ca şi vânători ai rozătoarelor şi păsărilor de curte sunt întâlniţi: uliul păsărilor (Accipter nisus), 
uliul găinilor (Acciptilis gentilis). 

 Dintre insecte mai răspândite sunt: cărăbuşul de mai (Mellotantha mellotantha), furnica (Fornica 
rufa), fluturele de fâneţe (Laxastega stilicolis), lăcustele de iarbă (Tittigania cantanus fussly), fluturele 
alb (Vanassa urticae), bondarul de pământ (Bambus terestres), ţânţari, libelule, etc. 

 Reptile ce pot fi întâlnite: şopârlă (Lacerta argilis), şarpele de apă (Natrix natrix), guşterul 
(Lacerta virides), vipera comună (Vipera berus berus), broaşte (Rana temporaria şi Bombina variegata), 
salamandra, etc.  
 Nu lipsesc nici dăunătorii legumelor: gândacul de Colorado (Leptinotara decelineata), care aduce 
mari pagube, viermele cepei şi a usturoiului (Angrilolina dispace), ploşniţa umbelifelilor (Canus 
marginatus), atacă morcovul, mărarul şi pătrunjelul. Dintre dăunătorii pomilor fructiferi amintim: 
puricele melifer al mărului (Psylla mali), atacă soiul creţesc şi ionatan, păduchele cenuşiu al porumbului 
(Hiolapteus arundis), gărgăriţa florii de măr (Authanamos pomorum) şi păduchele negru al cireşului 
(Myzus cerasi) care atacă cireşul şi vişinul.  
  
 Dintre speciile de peşti caracteristice apelor menţionăm o seamă de peşti precum: păstrăvul 
(Salmo trutta), boişteanul (Phoximus phoximus), cleanul (Lucicus cephalus), scobarul (Chondrostoma 
nasus), zglăvoaca (Cottus gobio), porcuşorul, grindeul (Neemacheilus barbatulus). 
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3.4 Informații privind populația, piața muncii la nivelul comunei, condiții 
de locuit 

 

 La 20 octombrie 2011 populația stabilă a României era de 20.121.641 persoane, din care 
10.333.064 femei (51,4%). Față de situația existentă la recensământul anterior, populația stabilă a scăzut 
cu 1.559,3 mii persoane (din care, 779,2 mii femei), în principal din cauza migrației externe.  

 La 1 ianuarie 2018 populaţia după domiciliu a scăzut la 22. 194.000 de persoane, cu 0,2% mai 
mică faţă de 1 ianuarie 2017 - conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistică (INS). 
Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare: 56,4%, respectiv 51,2%. 

 

 Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste, 
depăşînd cu 350.000 persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3614 mii faţă de 3264 mii persoane), 
conform ultimelor date INS. La 1 ianuarie 2018, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 
12508 mii persoane, în scădere cu 0,1% faţă de 1 ianuarie 2017. Populaţia feminină la 1 ianuarie 2018 a 
fost de 11358 mii persoane, în scădere cu 0,2% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.  

 Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 01 ianuarie 2017, remarcându-se 
o scădere ușoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi o creştere de 0,3 puncte procentuale a 
ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).  
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 Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 107,9 (la 1 ianuarie 2017) la 110,7 persoane 
vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2018). Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,3 ani, cu 0,2 
ani mai mare decât la 1 ianuarie 2017. Vârsta mediană a fost de 41,2 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 
ianuarie 2017.  

 La 1 ianuarie 2018 cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 45-49 
ani (8,6%). La masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 8,8%, iar la feminin de 8,3%. 
Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (5,0%) și a celei de 
10-14 ani (5,1%).  

 Judeţul NEAMŢ se situează în Regiunea Nord-Est alături de judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, 
Suceava şi Vaslui.  

 ✓ Judeţul NEAMŢ este situat în partea central-estică a României şi se suprapune, parţial, 
Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldovei şi Podişului Moldovenesc.  

 ✓ Suprafaţa totală a teritoriului este de 5897 km2 .  

 ✓ Vecinii: judeţul Suceava, la nord; judeţele Vaslui şi Iaşi, la est; judeţul Bacău, la sud; judeţul 
Harghita, la vest.  

 ✓ Principalele unităţi de relief sunt dispuse în trepte cu înălţimi ce descresc de la vest spre est. 
Munţii constituie principala unitate de relief (51% din suprafaţa judeţului). Unitatea subcarpatică, situată 
la est de aria montană, cuprinde depreșiunile Neamţ, Cracău-Bistriţa şi o parte din depresiunea Tazlău. 
Unitatea de podiş apare distinct la est de Subcarpaţi.  

 ✓ Reţeaua hidrografică, formată în majoritate din râuri cu izvoare în munţi, ajunge prin cei doi 

colectori importanţi (Moldova, Bistriţa) în Siret. În regimul de alimentare, apele subterane au o pondere 
de 15-30%, iar cele din topirea zăpezii între 30-40%.  

 ✓ Lacurile sunt, în întregime, artificiale, fiind amenajate în scopuri complexe: hidroenergetice, 

atenuarea viiturilor, irigaţii, piscicultură, rezervă de apă, agrement.  

 ✓ Subsolul teritoriului judeţului NEAMŢ dispune de însemnate rezerve minerale, cum ar fi: 

sulfuri polimetalice, combustibili minerali, şisturi bituminoase, sare gemă şi săruri de potasiu, ape 
minerale sulfuroase şi carbogazoase, pietrişuri etc.  

 ✓ Reşedinţa judeţului NEAMŢ: Municipiul PIATRA NEAMŢ, situat la o altitudine medie de 

345 m.  

 ✓ Oraşele principale: Piatra Neamţ, Roman, Bicaz, Tîrgu Neamţ.  

 Conform ultimului Recensământ realizat în anul 2011 populația Județului Neamț este de 470.766 
locuitori. Conform Anuarului statistic al județului Neamț din anul 2018 populația rezidentă era de 
449.399 persoane în anul 2017 din care 221.802 persoane de sex masculin și 227.597 persoane de sex 
feminin.   
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3.4.1 Populația și date demografice 

 Conform INS la data de 1 iulie 2019, populația comunei Dămuc se ridică la 3.010 locuitori, în 
creștere față de recensământul anterior din 2011 când se înregistraseră 2.761 de locuitori, și în scădere 
față de recensământul din 2002, când se înregistraseră 3.149 de locuitori. 

 Conform Ghidului primăriilor, populația comunei Dămuc in 2020 este de 3.149 
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (98,7%). Pentru 1,27% din populație, apartenența etnică 
nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,02%), cu 
o minoritate de baptiști (1,09%). Pentru 1,27% din populație, nu este cunoscută apartenența 
confesională. 

 Dezvoltarea economică și socială la nivel local este puternic influențată de factorul demografic, 
și în consecință, evidențierea principalilor indicatori demografici și analiza acestora, servesc la 
fundamentarea corectă a planurilor și direcțiilor de dezvoltare pentru comuna Dămuc. Schimbările 
demografice înregistrate în ultimele decenii reprezintă o preocupare tot mai intensă la nivel național și 
european, drept consecință numeroși demografic și economiștii au tras semnale de alarmă în ceea ce 
privește unele statistici demografice îngrijorătoare, precum reducere a fertilității și a natalității, 
accentuare a dezechilibrelor între grupele de vârstă – îmbătrânirea populației, intensificarea migrației 
externe. 

DENUMIRE 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2018 2019 2020 

Populația totală 3.149 3.148 3.121 3.123 3.094 2.761 3.023 3.033 3.010 3.149 
Femei 1.570     1.355 1.460 1.480 1.466  

Bărbați 1.579     1.406 1.563 1.553 1.544  
 

  
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bapti%C8%99ti
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 3.4.2 Piața muncii la nivelul comunei 
 Romania este încă departe de atingerea obiectivului EU 2020 stabilit de programul național de 
reformă care mentionează o rată de ocupare a forței de muncă de 70% pana în 2020, având în vedere că 
rata de ocupare a forței de muncă în 2011 a fost de 62,8%. 

 În anul 2011, numai 62,8% din populația Romaniei cu vârsta 20‐64 de ani era activă pe piața 
muncii. Rata de ocupare a populației active din mediul rural era de 58,8%. 

 Conform datelor INS, în primul trimestru din 2013, raportul de dependenta economica (numărul 
persoanelor inactive și în somaj ce revin la 1000 persoane ocupate) pentru persoanele din mediul rural a 
fost de 1396‰. 

 Agricultura este supra‐dimensionată, din punct de vedere al populației angajate. Unul din 
obiectivele principale ale strategiei naționale de ocupare a forței de muncă și ale politicilor existente în 
domeniu a fost reducerea ocuparii forței de muncă în agricultură. 

 Migrarea în exterior a populației rurale tinere, alături de îmbătrânirea populației rurale, conduce 
la un declin al forței de muncă disponibile din spațiul rural. 

 Majoritatea populației active este ocupată cu agricultura și creșterea animalelor. Aproximativ 78 
persoane lucrează în alte domenii: industrie, construcții, comerț, transport.  Este de menționat ponderea 
scăzută a populație care este ocupată în alte meserii decât cele agricole. 

 Este evident ca cea mai mare parte din populația aptă de muncă și care nu lucrează, trăieste din 
agricultura de subzistentă și din cresterea animalelor, ceea ce înseamnă o irosire de resurse. Autoritățile 
locale au datoria de a căuta investitori care sa-și localizeze afacerile pe raza comunei, în condițiile în 
care există forță de muncă ieftină. 

 Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, populaţia rezidentă a României 
este de 19.52 milioane persoane. Potrivit Balanţei Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2018, populaţia activă 
civilă era de 8717.9 mii persoane, reprezentând 44.7% din populaţia rezidentă a ţării. Din totalul 
persoanelor active, 54.7% erau de sex masculin, iar 45.3% erau de sex feminin. Populaţia ocupată civilă 
era de 8366.8 mii persoane, din care salariaţi 5362.3 mii persoane. Cei mai mulţi salariaţi lucrau în 
sectorul serviciilor (3333.5 mii persoane) iar în industrie şi construcţii erau ocupate 1900.2 mii 
persoane. În agricultură, silvicultură şi piscicultură erau ocupate 128.6 mii persoane. În 2018, rata de 
ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 64.8% având valori mai ridicate pentru 
bărbaţi (73.2% faţă de 56.2% pentru femei). 

La nivelul comunei Dămuc, conform ultimului Recensămînt în anul 2017, erau 58 de persoane 
salariate. În anul 2020, conform informațiilor furnizare de Primăria Dămuc sunt 70 de persoane 
angajate in mai multe domenii de activitate, in mediul rural, dar și urban. 

Cea mai mare parte a locuitorilor comunei Dămuc are ca ocupaţie de bază: 

agricultura, comerț, servicii, prelucrarea lemnului şi creşterea animalelor. 
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 Numărul mediu de salariați pe ani conform Anuarului statistic al judeţului Neamţ 
  
 
 

 În comuna Dămuc există câteva societăţi de mică producţie (prelucrarea lemnului, prelucrarea 
laptelui, alimentaţie publica) cu capital privat. 

 Sectorul particular este reprezentat printr-un număr de 50 societăţi comerciale. 

 După ramura de activitate, aceşti agenţi economici sunt profilaţi astfel: 

 Panificaţie – 2 societăţi comerciale (SC) 
 Comerţ – 7 societăţi comerciale şi peste 25 PF + AF 

 Construcţii – 3 societăţi comerciale 

 Alimentaţie publică 

 Prestari servicii – prelucrarea lemnului – 10 SC 

 Achiziţionarea, prelucrarea lemnului, comercializarea produselor din lemn – 18 SC şi 
121 AF + PF 

 Meşteşugurile tradiţionale şi activităţile mesteşugăreşti, satisfac numai cerinţele locuitorilor 
comunei. 

 3.4.3 Condiții de locuit 
 Fondul de locuințe pe întreaga comună este în general în stare fizică bună, totalizând un număr 
de 1.611 de locuințe, acestea sunt pe o structură din cărămidă, lemn și prefabricate..  

 În ultimii ani s-a remarcat o tendință de îmbunătățire a confortului la locuințele nou construite, 
clădirile fiind realizate din zidarie cărămidă cu stâlpișori din beton armat. Numărul mediu de camere 
într-o locuință este de 3 cu o suprafață locuibilă de aproximativ 35 - 60 mp și un număr mediu de 
persoane de 3. 

 Comuna dispune de telefonie fixă și internet, dar și de telefonie mobilă. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

234 152 236 229 233 239 
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3.5 Infrastructura educațională de la nivelul comunei, cultură și artă 

 

 3.5.1 Educația 

 Unul din factorii esențiali în dezvoltarea unei comunități rurale este reprezentat de capitalul 
uman. Dezvoltarea rurală durabilă depinde de nivelul educației populației.  
Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forței de muncă din mediul rural, fiind un factor 
restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă.  
 Referitor la infrastructura școlară există discrepanțe evidente, calitatea educației este redusă pe 
de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii educaționale,  iar pe de alta parte din cauza nivelului 
de pregătire/experiență al profesorilor.  
 Infrastructura și facilitățile aferente educației și formării profesionale constituie instrumente 
importante pentru conversia forței de muncă agricole în forța de muncă non-agricolă în vederea 
diversificării economiei rurale. 

 Unitățile de învățământ din spațiul rural,  reprezentate de grădinițe,  unități primare și gimnaziale 
sunt slab dotate în ceea ce priveste materialul tehnic și didactic.  

 Școlile din spațiu rural sunt insuficient dotate din punctul de vedere al Tehnologiei IT.  De 
asemenea o altă problemă importantă o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în zonele 
rurale.  

 World Vișion România a identificat 5 soluții care ar reduce decalajele rural-urban la nivelul 
școlilor. Programele „Școală după Școală”, formarea constantă a profesorilor, educația parentală, 
digitalizarea școlilor și dezvoltarea infrastructurii sunt direcțiile principale spre care ar trebui să se 
îndrepte deopotrivă eforturile și fînanțările. 

 Primele dovezi ale existenței școlilor românești în această zonă sunt în anii 1867 când existau 
școli la Bicaz, Dămuc, Valea Jidanului și Telec. În anul 1937 când ia ființă comuna Dămuc se 
construiește primăria dar și școala veche din Dămuc, școala veche de la Huisurez. 

Infrastructura de învăţământ din comuna Dămuc este formată din trei şcoli şi două grădiniţe, mai 
multe săli de clasă, un laborator IT, un atelier de mecanică și un teren de sport sintetic. Orele sunt 
susţinute de 29 de cadre didactice, numărul lor fiind in scădere față de anii precedenți. 

 În perioada 2007-2020 se constată o evoluție negativă a efectivului de elevi al comunei Dămuc. 
Față de numărul de elevi înregistrați la nivelul anului 2007, efectivul elevilor din comuna Dămuc, de la 
nivelul anului 2020 a scăzut. Această scădere a populației școlare reflectă faptul că populația tânără a 
comunei se află în scădere, fapt ce va afecta pe viitor situația demografică a comunei, cat și nivelul 
forței de muncă disponibile la nivel local. Conform datelor furnizate de primăria comunei Dămuc, 
numărului total al elevilor a fost de 275 de elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial. 
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 3.5.2 Cultură și artă  

 În ultimii ani s-a constatat o continuă degradare a mediului cultural al Romaniei pe fondul 
reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât și din partea 
finanțatorilor privați.  

 În majoritatea zonelor rurale, situația mediului cultural este critică. Căminele culturale deși 
beneficiază de un sediu propriu, fie nu sunt dotate corespunzator, fie și-au încetat activitatea și servesc 
altor destinații, fie se află într-o stare avansată de degradare.  

 În apropierea comunei Dămuc, se află case memoriale, teatre şi muzee, cinematografe și 
biblioteci județene (Roman, Bicaz, Piatra Neamț). 

 Interesul public manifestat față de domeniul cultural a înregistrat o scădere, datorită în mare 
parte impactului mediului virtual asupra timpului pe care societatea îl acordă formării și educației 
permanente. În acest context, s-a înregistrat o diminuare accentuată activităților specifice de interes 
cultural, precum și schimbarea destinației lor unei unor așezăminte culturale. În ciuda nivelului de 
investiții scăzut în domeniul cultural și a interesului tot mai scăzut asupra obiectivelor culturale, la 
nivelul mediului rural cultura deține un rol esențial în dezvoltarea e cu nomic o socială a comunității, în 
special prin prisma existenței unei game destul de variate a tradițiilor și obiceiurilor specifice zonei. 

 Tradițiile și obiceiurile de la nivelul comunei Dămuc au vechime îndelungată, constituind un 
patrimoniu cultural bogat. 

 În anul 1955 este construit căminul cultural al comunei în care aveau loc nunți dar și baluri 
duminică după-amiază aici nu putem să nu amintim vestita învârtită specifică zonei dar și vizionări de 
filme ce aveau loc aici. În prezent căminul cultural al comunei Dămuc este renovat și poartă numele 
celebrului sculptor din Dămuc, Daniel Bucur. În clădirea Centrul Cultural Daniel Bucur se află 
biblioteca din comună și este dotată cu calculatoare, video proiector și acces la internet prin biblionet. 

 Locuitorii din comuna Dămuc nu au avut dintotdeauna o biserică a lor, cea mai veche biserică 
din zonă era din satul Ivaneș, Comuna Bicaz Chei. Astfel pentru slujbe duminica și în sărbători, oamenii 
mergeau pe jos câțiva kilometri până la biserica Ivaneș care există încă din anul 1847. 
 În comună există 5 biserici ortodoxe, 2 biserici baptiste, 1 biserică catolică și 1 biserică greco-
catolică dupa cum urmează:  

 Biserica ortodoxă „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” – Dămuc;  

 Biserica ortodoxă „Înalțarea Domnului Iisus Hristos” – Dămuc - Roșieni;  

 Biserica ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” – Dămuc - Bucureni;  

 Biserica ortodoxă „Pogorarea Duhului Sfânt” – Dămuc - Pârâul Frunții;  
 Biserica ortodoxă „Sf. Petru și Pavel” – Huisurez;  

 Biserica baptisată – Dămuc;  

 Biserica Baptistă – Huisurez;  

 Biserica catolică – Trei Fântâni; 

 Biserica greco-catolică. 
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 Biserica veche din lemn de la Dămuc are hramul Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul 
construcție finalizată în anul 1847. În 1912 s-a ridicat o nouă biserică din piatră în locul celei vechi care 
a ars. Dacă ne uităm în istoria bisericilor de pe Valea Dămucului observăm că prima așezare 
bisericească ortodoxă este la Huisurez.  

 Biserica Înălțarea Domnului - Roșieni - lucrările bisericii Înălțarea Domnului au început în 
anul 1992 de către preotul Gheorghe Pușcalău care era parohul Bisericii Sfântu Ilie din Ivaneș. 

 Locașul a fost sfințit în anul 2001 de catre P.S. Calinic Botoșăneanu, funcția de preot slujitor 
îndeplinind-o Radu Dan Cătălin parohul Bisericii din Bucureni. Din anul 2002 preotul paroh este Mihai 
Ioniche. În anul 2010 la 28 august se resințește biserica de către I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei 
și al Bucovinei, P.S. Varlaam Ploieșteanu, Episcop Vicar Patriarhal și I.P.S. Dimitrios, Episcop de 
Irinopolis (Tanzania). 

 Biserica Nașterea Maicii Domnului - Bucureni are o istorie destul de interesantă datorită 
faptului că în 1900 era o capelă care se folosea doar la înmormântări și care aparținea comunei Bicaz 
Chei. Iar din 1912 este arondată parohiei Dămuc Ivaneș. 

 Prima extindere are loc după 1948 iar în 1970 preotul Ștefan Romanescu aduce catapeteasma 
veche de la biserica din Ivaneș pentru a oficia slujbe odată pe lună pentru credincioșii din Bucureni. 

 În 1980 când vine preot Hoștiuc Gheorghe capela se mărește din nou devenind o adevărată 
biserică, sfințirea ei făcându-se la data de 8 septembrie 1986 de către I.P.S. Pimen, Arhiepiscopul 
Sucevei și Rădăuților. În 1998 sunt finalizate lucrările de extindere a bisericii.  

 Amintim că parohia Bucureni luat ființă în 1996 fiind numit ca preot Radu Dan-Cătălin. 

 Biserica Pogorârea Sfântului Duh - Pârâul Frunții -construcția acesteia începe în anul 1970, 
înaintea ei fiind construită în anul 1935 o capelă sub păstorirea preotului Chindea Toderică. Preotul 
paroh de atunci Constantin Bucătaru începe construcția din lemn.  

 Aceasta fiind finalizată în anul 1974 când se face și sfințirea ei. În anul 1986 se construiește 
turnul cel Mare și înalt de peste 17 m de deasupra pridvorului ce are rol de clopotniță. 

 De-a lungul timpului biserica este înfrumusețată ajungând să capete înfățișarea actuală. 

 Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel are ca punct de plecare anul 1930 atunci când localnicii 
din Huisurez hotărăsc să-și ridice o biserică. În anul 1960 a venit preot Constantin Bucătaru.  

 Numărul locuitorilor era în creștere, biserica devenind cu timpul neîncăpătoare astfel în 1971 se 
pune piatră de temelie pentru o nouă biserică, de data aceasta din piatră de rău și acoperită cu tablă. În 
anul 1980 este sfințită de mitropolitul de atunci al Mitropoliei Moldovei și Sucevei I.P.S. Teoctist 
Arăpașu. 
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 Astfel una dintre cele mai importante instituții culturale din comuna Dămuc este căminul 
cultural, care are în principal obiective ca: 

 Organizarea și desfășurarea de activități cultural – artistice și educație permanentă; 
 Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale 

patrimoniului național și universal; 
 Organizarea cercurilor de artă populară și de gospodărire țărănească; 
 Organizarea și desfășurarea activităților de interes comunitar. 

 În vederea menținerii evenimentelor culturale și păstrării tradițiilor locale este necesară o 
creștere a volumului de investiții în infrastructură culturală. În comună s-au păstrat tradițiile și obiceiurile 

de iarnă. Obiceiurile de iarnă sunt cele mai așteptate. Pline de bucurii și semnificații deosebite, acestea 
ne oferă o imagine cât se poate de inedită asupra zonei. Datinile și obiceiurile sunt strâns legate de 
sărbătorile religioase care sunt păstrate cu sfințenie de către locuitorii comunei. 

 Întotdeauna reprezentativ pentru zona Dămucului fost portul popular. Chiar dacă în ziua de 
astăzi nu mai este la fel de des purtat, costumul popular este un element esențial cu care fiecare din 
locuitorii comunei se poate mândri. 

 Cultura comunei Dămuc este susținută de asemenea și prin intermediul bibliotecii comunei 
Dămuc, care pune la dispoziția cititorilor un număr de 4.700 de volume. De asemenea, biblioteca 
comunală Dămuc a fost selectată în cadrul programului BIBLIONET, dispunând de o donație de 4 pc-
uri. 

 Alături de instituțiile culturale de la nivelul comunei Dămuc care asigură și generează spiritul 
cultural de pe plan local, evenimentele culturale organizate periodic la nivelul comunității locale, cu o 
tradiție îndelungată reprezintă principalele instrumente de conservare și promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor zonei. 

 Identitatea culturală a locuitorilor comunei Dămuc este reprezentată prin valori, obiceiuri, 
îndeletniciri, credințe și simboluri, dar și prin respectarea unor sărbători locale și religioase: sărbătoarea 
Paștelui, Crăciunul, Anul Nou etc. 

 În patrimoniul artei populare Văile Bicazului și Dămucului au știut să-și păstreze neștirbită 
moștenirea străveche și să o transmită urmașilor. Unul dintre marii păstrătorii ai sipetului de comori 
populare este Alexandru Găină din Dămuc, meșter care ridică troițe. 
 S-a născut în anul 1934, în satul Dămuc și lucrează în lemn de la vârsta de 14 ani. Alexandru 
Găină este un păstrător de marcă al tradițiilor locale, la inițiativa sa înființându-se un ansamblu de 
dansuri populare, premiat la diferite concursuri și spectacole. Are multe troițe ridicate în comună pentru 
martirii neamului și deși fiind la o vârstă înaintată continuă cu aceeași dragoste să lucreze, el însuși fiind 
un mărturisitor al evenimentelor care au marcat existența 
zbuciumată a locuitorilor din această zonă. 
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 Un alt nume reprezentativ pentru comuna Dămuc este sculptorul Daniel Bucur stabilit în Austria. 
A participat la numeroase expoziții internaționale, lucrările sale regăsindu-se în colecții particulare din 
întreaga lume. Dămuceanul Daniel Bucur sculptează numai în lemn de interior, însă definitoriu pentru 
stilul adoptat rămâne faptul că introduce și structuri de cereale în sculpturile sale. Expresia emoțională și 
stilul bine creionat, sensibilitate și forță, iată sunt elementele care dau strălucire și distincție lucrărilor 
sale. Presa din Austria îi consemnează orice participare la expoziții, iar critica de artă îi este favorabilă 
la orice apariție cu lucrările sale în lemn. 
 
 Sculptura lui Daniel Bucur este în trend pentru ineditul oferit iubitorilor de artă, iar numele său 
este deja un brand în lumea artistică mondială. Unicitatea este dată nu doar de puterea minții creatoare ci 
și de sufletul indus lemnului prin vârful daltei care îi amintește poate și de strămoșii locurilor natale, cei 
care-și croiau troițele în vârfurile înnourate ale Dămucului. 
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 Austrienii l-au remarcat pentru cel mai lung lanț sculptat dintr-o bucată de lemn. Acest lanț este 
cioplit dintr-o singură bucată de lemn. Are 1000 de verigi și 35 m lungime. „L-am sculptat în anul 1966 
cu ocazia aniversării a 1000 de ani de istorie a Austriei.” Spune Daniel Bucur. Românii l-au remarcat 
pentru formele avangardiste nuanțate brâncușian iar damucenii pentru” Fertilitate” - lucrare expusă în 
primărie, însemn al unei făgăduințe materne sub semnul binecuvântări divine, acolo la Dămucul din 
inima munților românești. 

 

  

 Comuna Dămuc are un grup de chitariști “Floare de colț” care a fost înființat în cursul lunii 
aprilie 2011 de către Marius Coșerariu (polițist în Dămuc). Acesta este compus din copii și tineri având 
vârste cuprinse între 7 și 16 ani, majoritatea provenind din Dămuc și Huisurez. 

 Odată cu înființarea acestui grup a fost relansată și activitatea cultural artistică de pe Valea 
Dămucului, grupul luând parte la numeroase activități artistice, simpozioane, serbări câmpenești, zile 
dedicate serbării diferitelor localității. Acest grup a organizat de asemenea și concerte de colinde în 
bisericile ortodoxe de pe raza comunei dar și în aer liber. Activitatea grupului se desfășoară în incinta 
Centrului Cultural Daniel Bucur. În grup sunt primiți toți copiii dornici de a cânta. Alături de acest grup 
“Floare de colț” mai există și un ansamblu de dansuri populare numit “Floricică de pe munte” care 
activează condus fiind de Pantea Miluț. Acesta este format din tinere mlădițe ale satului și promovează 
folclorul de pe Valea Dămucului. 

 Zilele Comunei Dămuc reprezintă un prilej de a se întâlni oamenii, de a se simți bine, un prilej 
de a lăsa ura și dușmănia, de a se întâlni cu prietenii și de a sărbători. Copii prestează pe scenă pentru a 
face cunoscut portul popular și dansurile din zona Dămuc. 
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3.6 Infrastructura de sănătate și servicii sociale 

 Reţeaua unităţilor sanitare s-a dezvoltat în principal în mediul urban pe parcursul anului 2019, la 
oraşe regăsindu-se 91,3% din numărul total de spitale şi unităţi asimilate, potrivit publicaţiei 
“Activitatea unităţilor sanitare” elaborată de Institutul Naţional de Statistică (INS).  

 În mediul rural, asistenţa medicală primară a fost asigurată de 40,3% dintre cabinetele 
independente de medicină de familie. Totodată, 60 de spitale şi alte unităţi medicale asimilate spitalelor 
în structura cărora s-au  regășit 24 de ambulatorii de spital, un număr de 8 ambulatorii de specialitate, 4 
centre de diagnostic şi tratament, unul din cele două sanatorii de neuropsihiatrie au oferit asistenţă 
medicală de specialitate în mediul rural.  

 Primul contact al pacienţilor cu sistemul sanitar se realizează la cabinetul medicului de familie. 
Reţeaua de cabinete independente de medicină de familie includea, în anul 2018, cele mai multe 
cabinete în regiunile Nord-Est (1614 cabinete), Bucureşti-Ilfov (1553 cabinete) şi Sud-Muntenia (1486 
cabinete), iar cele mai puţine în regiunea Sud-Est (1160 cabinete) şi Vest (1150 cabinete). 

 În ceea ce privește sănătatea, primul dispensar a funcționat într-o casă și anume în casa lui Focșa 
Gavril, iar primul doctor a fost Prodan Geza. Apoi dispensarul s-a mutat în sediul căminului cultural 
până în anul 1968 când s-a construit actualul sediu al dispensarului. Pe raza comunei Dămuc există un 
dispensar uman si 2 cabinete medicale de medicina generală. Acestea sunt deservite de 2 medici si 2 
asistenti medicali. Pentru probleme mai grave populatia este obligată să se deplaseze în alte localități.  
 Comuna are de asemenea și un dispensar veterinar, cu fonduri din bugetul local acesta fiind dotat 
corespunzător, iar în aceeași clădire funcționează și farmacia veterinară. În Dămuc există un cabinet 
stomatologic deservit de un medic stomatolog. 
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3.7 Contextul socio-economic 

 

 Context general socio-economic 

 România se bucură de un potențial de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o suprafață totală 
de 238 mii km2 și o populație de peste 21 milioane de locuitori, România, este ca mărime, cel de-al 
doilea nou stat-membru al Uniunii Europene, după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafața totală a 
Uniunii Europene și 4% din populația acesteia. Investițiile și competitivitatea din România constituie 
încă elemente care trebuie îmbunătățite, pentru a se reuși o accelerare a creșterii economice și asigurarea 
unei convergențe a veniturilor cu cele din UE. În anul 2005, România deținea mai puțin de 1% din PIB-
ul Comunității Europene, înregistrând o creștere rapidă a PIB-ului pe cap de locuitor, dar rămânând la 
34% din media Uniunii celor 25 (INS - Anuarul Statistic al României, 2006). Aceste discrepanțe sunt în 
curs de diminuare, în urma integrării în Uniunea Europeană. Economia românească se dezvoltă într-un 
ritm rapid, comparativ cu economia din UE, iar nivelul PIB începe să crească. După înregistrarea unui 
declin important, către sfârșitul anilor 1990, economia românească și-a reluat creșterea începând cu anul 
2000 și a înregistrat o rată anuală medie de creștere de 5%.  

 Modelul de creștere economică al României, bazat pe cheltuielile consumatorilor, afectează 
capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din UE. Reducerea cu aproape jumătate a 
creșterii PIB-ului în 2018, cauzată în mare parte de o încetinire a cheltuielilor consumatorilor, a scos în 
evidență limitele modelului de creștere economică al României. Creșterea puternică a salariilor, 
scăderea forței de muncă și lipsa de personal calificat riscă să submineze capacitatea României de a 
concura pe plan internațional. În plus, încrederea investitorilor este erodată de instabilitatea legislativă 
persistentă, de imprevizibilitatea procesului decizional, de calitatea instituțională scăzută și de slăbirea 
continuă a luptei împotriva corupției. Ratele inegalităților și sărăciei rămân ridicate, iar disparitățile 
regionale sunt din ce în ce mai mari. Asigurarea continuității cu reformele anterioare și trecerea la un 
model de creștere bazat pe investiții ar putea să înscrie economia pe o traiectorie sustenabilă către 
convergența cu nivelul de trai din UE și să contribuie la reducerea inegalității. În ciuda încetinirii 
semnificative înregistrate în 2018, creșterea rămâne solidă. După ce s-a situat la 7 % în 2017, în 2018 
creșterea PIB-ului real (ajustată cu inflația) a încetinit, ajungând la o valoare estimată de 4 %. Un nivel 
mai ridicat al inflației a afectat venitul disponibil și cheltuielile consumatorilor, principalul motor al 
creșterii economice. Creșterea puternică a importurilor de bunuri de consum, care au depășit exporturile, 
a dus la accentuarea deficitului de cont curent al României.  

 Piața forței de muncă este supusă unor presiuni din ce în ce mai mari. Cea mai redusă rată a 
șomajului din ultimii zece ani (3,8 %), scăderea forței de muncă și o lipsă persistentă de personal 
calificat au condus la o ocupare aproape întegrală a forței de muncă în România, ceea ce îngreunează 
procesul de recrutare și determină creșterea salariilor. Remunerațiile salariaților sunt mici comparativ cu 
media UE, dar majorarea puternică a acestora începând cu anul 2016, susținută și de creșterile salariului 
minim și ale salariilor din sectorul public, riscă să exercite presiuni asupra competitivității dacă nu va fi 
insoțită de măsuri corespunzătoare de impulsionare a productivității. Deficitul public a crescut, în 
special ca urmare a cheltuielilor cu salariile și a reducerilor fiscale. Cotele de impozitare au fost reduse 
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în mod repetat, în timp ce salariile din sectorul public au crescut semnificativ din 2015 până în prezent 
și se prevede să mai fie majorate. În același timp, investițiile publice au scăzut în 2017 la cel mai redus 
nivel din perioada ulterioară aderării la UE și se preconizează că nu se vor redresa decât într-un ritm 
lent. Prin urmare, deficitul public a crescut semnificativ începând cu 2015 și se estimează că va depăși 
plafonul de 3 % din PIB impus de Pactul de stabilitate și de creștere, una dintre cauze fiind majorarea 
pensiilor.  

 Condițiile de pe piața forței de muncă au continuat să se îmbunătățească, pe fondul unei creșteri 
economice solide. Rata de activitate a crescut la 72,3 % în 2017, depășind nivelul înregistrat înainte de 
criză, de 68,7 %. În decembrie 2018, rata șomajului a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu 
(3,8 %). Cu toate acestea, reducerea forței de muncă în contextul unei situații demografice nefavorabile 
reprezintă un obstacol pentru societăți în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă vacante și găsirea 
competențelor relevante pe piața forței de muncă. Acest lucru ar putea limita creșterea potențială a PIB-
ului. Piața forței de muncă este în continuare caracterizată de un dialog social insuficient, cu o implicare 
foarte limitată a partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor. 

 Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să 
practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor, creşterea animalelor şi 
prelucrarea lemnului. Trebuie însă spus că există un anumit număr de persoane care își castigă existența 
din alte meserii decât cele  agricole. Această diversificare a surselor de venituri reprezintă un avantaj 
care poate fi valorificat din punctul de vedere al fondurilor pentru dezvoltare rurală. 

 Se impune așadar o diversificare a economiei locale prin atragerea de investitori în zonă. Înafară 
de investiții în ferme de animale și agricultură, se pot face investiții și în alte activități economice, cum 
ar fi agroturismul și localizarea unor fabrici din alte regiuni, în condițiile în care comuna dispune de 
forță de muncă. Nu trebuie însă neglijate înitiative economice îndividuale la nivel de comună, afaceri 
care sa nu necesite capitaluri de start importante, deoarece locuitorii nu dispun de aceste sume. 

 Ar mai fi de adaugat ca în condițiile socio – economice date, zona suferă de migrație de forță de 
muncă spre vestul Europei, un lucru care are două aspecte: 

 - unul pozitiv legat de aducerea de venituri în comună, fapt care impulsionează și alte domenii, 
cum ar fi construcțiile; 

 - unul negativ legat de situația demografică, de pericolul îmbătrânirii populației și de absența 
forței de muncă calificate. 

 Fenomenul nu poate fi încă măsurat cu exactitate și apreciat datorită aspectelor legate de muncă 
fără forme legale în străinătate. 
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 3.7.1 Agricultură și creșterea animalelor 

 Agricultura este un sector de importanță majoră în România însă  aceasta prezintă discrepanțe 
semnificative față de UE în materie de productivitate a sectorului agricol. Subdezvoltarea agriculturii 
din România este cauzată în principal de alocarea redusă de capital pentru investiții și exploatare.  

 Agricultură reprezintă un sector de primă importanță în România, luând în considerare 
contribuția pe care o are în economia națională și rolul social vital. Agricultura a jucat dintotdeauna un 
rol important pentru economia României, însă  în ultimii ani contribuția agriculturii la Produsul Intern 
Brut a scăzut, din lipsa investițiilor în acest sector.  

 România are o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, dintre care doar zece milioane 
sunt ocupate cu terenuri arabile. După o evaluare făcută în noiembrie 2008, aproximativ 6,8 milioane de 
hectare agricole nu sunt lucrate. Valoarea producției agricole din România a fost de 64,4 miliarde lei în 
anul 2010. Producția vegetală a fost în valoare de 43,4 miliarde lei (67,5%), cea animală de 20,4 
miliarde lei (31,6%), iar serviciile agricole s-au cifrat la 557,2 milioane lei (0,9%). În anul 2009, 
valoarea totală a producției agricole a fost de 59,9 miliarde lei (scădere), și de 66,9 miliarde lei în 2008 
(creștere 40%).  

 În anul 2013, agricultura a adus 18,5 miliarde de euro în economie, acesta fiind cel mai bun 
rezultat din istorie.  

 În anul 2009,  România a exportat produse agroalimentare în valoare de 2,1 miliarde de euro și a 
importat de 3,4 miliarde de euro. În anul 2010, România a avut un deficit extern de peste 700 de 
milioane de euro la importurile și exporturile de produse agricole. În anul 2011, România a exportat 
produse agroalimentare în valoare de 2,9 miliarde de euro și a importat de 3,7 miliarde de euro. 

 Anualul de fructe și legume pe cap de locuitor în România este de aproximativ de 70 – 80 de 
kilograme, în timp ce media europeană atinge 90 – 100 de kilograme.  

 Agricultura este cel mai vulnerabil sector al economiei românești, aproape 30% din populație 
lucrând în acest domeniu. Parcelele mici de pământ și eșecul în adoptarea tehnicilor moderne în 
agricultură înseamnă că producția din fiecare an este dependentă de capriciile vremii.  

 Producția vegetală din România a crescut în ultimii cinci ani cu 26%, ajungând  la 13,9 miliarde 
de euro și clasându-se astfel pe locul al 6-lea în UE, în 2018, cu aproape 6% din total.  

 Conform datelor Institutului Național de Statistică, în ciuda fenomenelor hidro-meteorologice 
periculoase, în anul 2018 România ocupa primul loc la porumb în rândul statelor membre ale Uniunii 
Europene atât în ceea ce privește suprafaţa cultivată cât şi la producţia realizată, de 18,7 milioane de 
tone. Mai mult, România a raportat anul trecut cea mai mare producție de floarea soarelui din UE, de 3 
milioane de tone, fiind urmată în clasament de țări precum Bulgaria, Ungaria, Franța și Spania. De 
asemenea, România a înregistrat 7,3% din totalul producției de grâu la nivelul UE, adică 10,1 milioane 
de tone, clasându-se astfel pe locul al patrulea, după Franța, Germania și Marea Britanie.  
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 România a înregistrat un rezultat bun și în cazul producției de rapiță (1,6 milioane de tone), care 
a situat-o pe locul cinci în clasamentul european. În cazul producției de soia boabe, România ocupă 
poziția a doua atât din punctul de vedere al suprafeței cultivate cât și din cel al producției, realizând 
16,1% din totalul UE. România s-a menținut pe poziția a șaptea la producția de cartofi (2,6 milioane de 
tone), după Germania, Franța, Polonia, Olanda, Marea Britanie și Belgia. 

 Creșterea animalelor este o îndeletnicire tradițională a poporului român. Principalele specii: 
bovinele, porcinele, ovinele și păsările de curte etc. O altă îndeletnicire specifică poporului român este 
apicultură, cu răspandire pe întreg teritoriul țării. Sericicultură (creșterea viermilor de mătase) este mai 
dezvoltată în Oltenia și Banat, datorită cultivării dudului în aceste regiuni. 

 Potențialul agricol al României este foarte ridicat, însă  în vederea accelerării gradului de 
dezvoltare al acestui sector sunt imperios necesare învenstiții. Înregistrarea unei creșteri economice în 
acest domeniu ar încuraja diverșificarea culturilor și ar genera o creștere a competivității acestui sector.  

 Teritoriul comunei Dămuc din care suprafață intrăvilană de 1.617 ha este unitar indivizibil și 
inalienabil, suprafața extravilană de 16.199 ha, iar suprafața vegetație forestieră 10.753 ha. 

 Pentru comuna Dămuc agricultura și silvicultura reprezintă oportunități de dezvoltare a zonei, 
însă  în prezent, această oportunitate nu este îndeajuns valorificată. Activitățile economice de bază din 
sectorul agriculturii practicate în comuna Dămuc sunt: cultivarea de culturi cerealiere, cultură cartofului, 
pomicultură, creșterea animalelor. 
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 Gradul de mecanizare al agriculturii este relativ scăzut și din acest motiv și productivitatea este 
scăzută. Această situație se datorează și suprafețelor agricole individuale reduse care nu permit investiții 
în mecanizare, investiții ce nu ar fi amortizate. 

 În ultimul timp s-a constatat o tendință de concentrare a terenurilor, tendință care se va 
intensifica în viitor, fapt impus de o agricultură performantă. 

 Se realizează ierbicidarea și combaterea dăunătorilor, se folosesc atât îngrășăminte naturale cât și 
chimice. Sunt necesare lucrări pentru ameliorarea solului, cartarea agrochimică, combaterea eroziunii 
solului.  

 În ceea ce privește cuturile practicate pe suprafața arabilă din comună, ca urmare a specificului 
zonei, se practică culturile de porumb, cartofi și legume. 

 Suprafața livezilor și pepinierelor pomicole din comună este destul de nesemnificativă. După 
modul de folosire a suprafeței agricole, la nivelul comunei, cea mai mare suprafață este ocupată de 
terenurile acoperite cu fânețe și pășuni din total. Suprafețele acoperite de fânețe și pășuni sunt foloșite 
pentru a așigura hrana animalelor erbivore. O însemnată parte din pășunile și fânețele care se află în 
comuna Dămuc au fost afectate de secetă și suprapășunare, fiind astfel degradate și de joasă 
productivitate. O trăsătură generală a pășunilor din zonă este aceea că ele nu sunt deloc sau sunt foarte 
puțin gospodărite și sunt suprapășunate, de multă vreme, ceea ce creează o presiune însemnată prin 
pământ asupra altor tipuri de utilizare a terenurilor (în special ecosisteme agricole și forestiere), și 
constituie o sursă a diminuării producției biologice a animalelor care pășunează, dar și un factor care 
afectează stabilitatea/productivitatea solurilor sau a ecosistemelor forestiere unde se pășunează. 

 În scopul dezvoltării economice autoritățile locale au datoria de a sprijini intreprinzătorii privați 
pentru diverșificarea gamei de produse prin întroducerea unor activități noi (cultură ciupercilor, sere, 
creșterea prepelițelor, creșterea melcilor, etc.).  

 Oportunitățile de finanțare de genul programelor de finanțare a agriculturii au fost prea puțin 
foloșite din cauza necunoașterii. Aceste tipuri de afaceri nu implică investiții foarte mari. Sprijinul 
autorităților locale către potențialii intreprinzători constă în acordarea de consultanță pentru întocmirea 
cererilor de finanțare în domeniul dezvoltării agricole. 

 Pe raza comunei Dămuc exista o Asociație a crescătorilor de animale „ASOCIAȚIA FERMIERUL 
DĂMUC” – produsele lactate (branza) ale asociației, sunt autorizate eco (etichetă ecologică) și o persoană 
juridică având ca obiect de activitate „creșterea animalelor”. 

 O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Dămuc o are suprafaţa de păşune 
existentă, 4134 ha. 
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 Efectivul de animale conform datelor furnizate de primăria Dămuc, se prezintă astfel: 

CATEGORIA NUMĂR 

Păsări 1.759 
Bovine 1.543 
Ovine 1.231 
Cabaline 245 
Porcine 235 
Albine 250 

  

 Majoritatea proprietarilor de ovine realizează de-a lungul anului un tip de transhumanţă cu 
deplasarea oilor la stânile din Masivul Hăşmaşul Mare. Pentru bovine şi cabaline sunt folosite păşunile 
aflate în proprietate, care de obicei sunt îngrădite de un ţarc. Creşterea porcilor şi păsărilor se desfăşoară 
în limite reduse. 

 

 3.7.2 Silvicultură 

 Prima mare exploatare forestieră a comunei are loc după revoluția de la 1848. Sunt aduse joagare 
și fabrici de cherestea din Ungaria. La acestea lucrau locuitorii zonei, instruiți de maiștrii maghiari și 
germani. Dupa marea împroprietarire din 1918, pădurile din aceste locuri, intră în mare parte în posesia 
românilor, care până atunci au fost arendași. După acest eveniment are loc al doilea mare val de taiere a 
pădurii. Din 13 aprilie 1948, pădurile intră în proprietatea statului, iar în 1949 este realizat primul 
amenajament forestier al pădurilor din bazinul Dămucului. După formarea unităților de exploatare a 
lemnului cu capital de stat și deschiderea unităților industriale de prelucrare a materialelor de construcții 
(ciment, var, azbociment, prefabricate) prin valorificarea calcarelor din zonă în fabricile de profil din 
Bicaz și Tașca, o parte din forța de muncă (cea masculină) va deveni salariata acestor unități. După 
evenimentele din Decembrie 1989, se revine la activitatea economică tradițională – exploatarea pădurii, 
dar pe proprietăți particulare dobândite de urmașii foștilor proprietari, iar în ultimii ani și prelucrarea 
primară a masei lemnoase în unități cu capital privat din zonă sau județ.  
 Comuna Dămuc fiind o comună de munte, suprafeţele de teren împădurit ocupă peste jumătate 
din suprafaţa teritoriului administrativ. În evidenţe, comuna figurează cu 10.753 ha teren păduri, din 
care 1.013 ha fond forestier de stat şi 9.740 fond privat. Fâneţele ocupă o suprafaţă de 2011 ha şi 
păşunele care ocupă o suprafaţă de 4.134 ha, constituie baza furajeră pentru animale. Rezultă un profil 
mixt agro – forestier în care domină activităţi legate de fondul forestier al teritoriului. Marea majoritate 
a pădurilor se situează în sectorul superior al râului Dămuc şi de aici se observă evoluţia din aval spre 
amonte a procesului de exploatare a pădurii. Din punct de vedere al compoziţiei pădurilor cea mai mare 
pondere o deţine molidul, bradul şi fagul. 

 Majoritatea proprietarilor de păduri sunt relativ noi în domeniul silviculturii și administrării 
pădurilor și necesită instruire și sprijin consultativ, în scopul administrării durabile a propriilor păduri. 
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 3.7.3 Industria 

 Dezvoltarea industrială a comunei trebuie să se facă în funcție de resursele existente, iar 
autoritatile locale se pot implica în stimularea afacerilor:  

 - fixarea prin PUG a unei zone de intrăvilan destinată amplasamentelor industriale și asigurarea 
utilităților și a căilor de acces;  

 - dezvoltarea spiritului antreprenorial și oferirea de informații în domeniul afacerilor și al 
finanțărilor prin contactarea unor firme de consultanță;  

 - înființarea unui abator la standarde, care să deservească și localitățile limitrofe;  

 - înființarea unor ferme de bovine, ovine;  

 - înființare fabrica de prelucrare carne;  

 - înființare punct de colectare lapte.  

 Chiar dacă cele enumerate mai sus par a nu avea legatură cu autoritățile locale, fiind de 
competența investitorilor privați, în fapt autoritățile pot sprijini dezvoltarea afacerilor prin identificarea 
potențialelor firme dornice să învestească și acordarea unor facilități, cum ar fi teren, scutiri și reduceri 
de taxe, etc. Să nu uitam că activitățile care necesită multă forță de muncă se vor delocaliza din zona 
marilor orașe (unde forța de muncă este scumpă și puțină) și se vor muta în mediul rural, unde forța de 
muncă e mai ieftină.  

 Depinde de autorități dacă reușesc să atragă aceste unități economice. Atragerea investitorilor 
implică însă  ca infrastructura de utilități să fie pusă la punct. 

 3.7.4. Serviciile 

 Comuna dispune de un un dispensar uman și 2 cabinete medicale de medicină generală 
un cabinet stomatologic deservit de un medic stomatolog, un dispensar veterinar. În comună nu există 
un cabinet notariat, service electrocasnice etc. Aceste minusuri determină populația să se deplaseze în 
alte localități pentru rezolvarea problemelor personale, ceea ce înseamnă costuri suplimentare și timp 
îroșit. 
 
 În comuna există:  
 
 Postă;   

 Cablu TV+INTERNET;  

 Telefonie mobilă;  

 Servicii medicale;  

 Farmacie umană; 
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 Farmacie veterinară;

 Unități comerciale – magazine mixte; 

 Stână turistică; 

 Pensiuni; 

 Păstrăvării; 

 
 Servicii necesare:  
 
 - punct bancar;  
 - unitate reparații electrocasnice;  
 - puncte de colectare a laptelui;  
 - cizmărie, croitorie;  
 - service pentru reparatii utilaje agricole; 
 - coafor, frizerie 
 - punct de informare a populației cu privire la legislația europeană; 

 3.7.5 Turism și agroturism. Puncte de atracție turistică 

 Dezvoltarea turismului/agroturismului reprezintă un demers important pentru dezvoltarea 
economică a zonelor rurale.  

 Per ansamblu, dezvoltarea turismului în comuna Dămuc este slabă, cu toate că potențialul de 
dezvoltare este unul ridicat, ținând cont de multitudinea și varietatea patrimoniului comunei și de 
proximitatea comunei față de numeroase obiective turistice consacrate la nivel național. Însă , analizând 
situația actuală a infrastructurii de susținere a sectorului turistic și nivelul de promovare a obiectivelor 
turistice, potențialul de dezvoltare este estompat semnificativ. Formele de turism practicabile în cadrul 
comunei sunt: turism cultural, religios și turism de odihnă și recreere. 

 Atragerea turiștilor implică însă  construirea unor oferte turistice complexe, eventual comune cu 
zonele limitrofe. O ofertă complexă implică o zona de agrement (cu terenuri de tenis, golf, biliard, 
popicărie, etc.), cazare, pescuit, călărie, sport, etc.  

 Exploatarea acestui potențial turistic necesită fonduri pentru amenajarea de pensiuni 
agroturistice și alte obiective turistice, fonduri care pot fi accesate prin Fondurile structurale – Fondul de 
Dezvoltare Regională și Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Aceste scheme de 
finanțare au componente care se adresează dezvoltării turismului și agroturismului.  

 Dezvoltarea turismului este dependentă și de modernizarea infrastructurii. Izolarea comunei 
implică fonduri mai mari pentru infrastructură, dar are și avantajul unei poluări reduse și al conservării 
mediului înconjurator. 

 Administrația locală are mai multe sarcini:  

 - identificarea potențialilor investitori în turism;  
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 - informarea populației și asistența acordată acelora care doresc inițierea de afaceri în domeniu în 
legătură cu fondurile europene;  

 - modernizarea infrastructurii;  

 - implicare efectivă în amenajarea unei zone de agrement prin construirea unui parteneriat 
public– privat la care investițiile să vină din ambele surse.  

 Teritoriul administrativ al comunei Dămuc se află pe malul drept al Pârâului Asău, în zona 
centrală a Carpaților Orientali. Altitudinea maximă este de 1792,81 m, iar cea minimă de 650 m pe 
valea pârâului Dămuc. Comuna Dămuc sau “Ținutul de la Poalele Hășmașului” este un ținut de vis din 
punct de vedere turistic. În urma evaluării făcute de către Institutul de Geografie al Academiei Române, 
Comuna Dămuc dispune de un cadru natural, munți, păduri, lacuri, izvoare minerale, peisaj, interes 

cinegetic, care a primit 9 puncte din 10 posibile. Valea Bicăjelului, Satul Trei Fântâni poate fi în viitor o 
importantă zonă turistică dat fiind apropierea de Stațiunea Lacul Roșu. 

 Una dintre cele mai frumoase zone turistice din țară, se află în acest areal atât de râvnit pentru 
frumusețe, liniște și unicitate. Indiscutabil, atracția o constituie renumitele Chei ale Bicazului cu o serie 
de puncte turistice: Stațiunea Lacu Roșu, Rezervația Cheile Șugăului, Cheile Laposului, Peștera 
Munticelu, Peștera Tunel sau Peștera Glodului-Cheile Bicăjelului, Vârful Hășmașu Mare, Cheile 
Cupasului, Piatra Singuratică, etc. 

 Cheile Bicăjelului: Acolo unde natura pare a fi la începutul lumii în Cheile Bicăjelului peisajul 
este sălbatic, spectaculos și dominat de liniște. Doar apele năvalnice ale Bicăjelului lovesc de milenii în 
stînca muntelui croindu-și un culoar abrupt stâncos și monumental. 

 Cheile Bicazului reprezintă cel mai spectaculos defileu al Carpaților Orientali care se desfășoară 
pe o lungime de 5 km pe Valea Bicazului, râul de la care și-a luat numele. În masivul calcaros s-au 
format peșteri doline și avenuri fiind cunoscut și sub numele de “paradisul alpiniștilor”. 

 Dacă plecăm din comuna Dămuc la biserica de piatră din satul Huisurez pe drumul comunal 
până la biserica de piatră, pe partea stângă a drumului observăm o pantă uneori abruptă dar peisajul este 
spectaculos. La cota de peste 1300 m se vede întreaga zonă: Parcul Cheile Bicazului - Hășmașu, 
Suhardul, Munticelu, Piatra Singuratică s.a. Drumul devine încet încet o potecă care urcă prin desișurile 
pădurii și brusc apar stâncile care formează Cheile Bicăjelului. Partea cea mai sălbatică și deosebită a 
acestei chei se află între Făgetul Ciucului și Piatra Surducelului de la care în amonte curge Bicăjelul lin 
spre zona satului care poartă același nume. 

 Stâncile care formează aceste chei sunt abrupte, curenții sunt puternici iar pârâul Bicăjel 
depășește în unele locuri 3 m adâncime. Traseul către Cheile Bicăjelului este unul dintre cele mai 
frumoase și mai spectaculoase din țară. 

 Cabana Piatra Singuratică, construită la picioarele Pietrei Singuratice, reprezintă un punct 
important de întâlnire a mai multor trasee turistice, având totodată o priveliște fascinantă atât spre 
depresiunea Ciucului cât și spre munții Ciucaș, Bucegi, Piatra Craiului, etc. Cabana se află la altitudinea 
de 1504 m și a fost construită de către Societatea Carpatină Ardeleană și inaugurată la data de 14 august 
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1932. În decursul anilor cabana a fost extinsă și renovată de mai multe ori. În anul 2010 degradarea 
accentuată a cabanei a făcut necesară reconstrucția completă a acesteia. Pe pajiștea din fața cabanei este 
permisă amplasarea corturilor, turiștii putându-se bucura pe deplin de priveliștea ce-ți taie răsuflarea. 

 Speologii apreciază că în zona Cheilor Bicazului sunt în jur de 200 de peșteri și grote, multe 
dintre acestea rămânând încă necunoscute turiștilor. Iată câteva care pot fi vizitate cu destulă ușurință, 
efortul de a ajunge la acestea fiind răsplătit de mirajul peisagistic al zonei. Peștera Munticelu a fost 
descoperită în anul 1973 de câțiva copii veniți după ghiocei. Peștera Munticelu este apreciată de 
specialiști ca fiind cea mai importantă din Moldova din punct de vedere științific. Are o lungime de 120 
m și i se mai spune și Peștera Ghiocelului. 

 Peștera Cascadă este situată în aval de Gâtul Iadului cu o lungime de 69 m. Lângă pod se află cel 
mai mare izvor carstic al cheilor, Izvorul Maria. Peștera Urșilor este situată pe versantul nord vestic al 
Muntelui Hășmașul Mare, pe locul denumit Versantul Pârjolit, având o lungime totală de 17 m și 
deschidere de 3 m. Iarna peștera este locuită de urși. 

 Peștera cu Gheață din Piatra Singuratică este o galerie care coboară 15 m până la un bazin cu apă 
în care sunt sloiuri de gheață. Lungimea peșterii este de 16 m. Pentru iubitorii de munte au fost 
amenajate 18 trasee turistice la care se adaugă și alte obiective din comunele Dămuc, Bicaz Ardelean, 
Bicaz Chei. O altă atracție turistică este Moara de Apă din Dămuc. 

 În comuna Dămuc există mai multe pensiuni turistice și pastrăvării în diferite stadii.  

 Administrația locală are mai multe sarcini:  
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3.8 Infrastructura localității 
 

 Descriere generală  

 Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ față de 
zonele urbane și se caracterizează prin deficiențe structurale persistente (numărul mare al populației 
ocupate în agricultură, îmbătrânirea populației), grad scăzut de dezvoltare a infrastructurii rutiere și de 
utilități, un grad ridicat de sărăcie. În vederea soluționării deficiențelor menționate sunt necesare 
intervenții în infrastructura rurală aceasta fiind o bază pentru dezvoltarea economică ulterioară a zonelor 
rurale.  

 O infrastructură de transport eficientă, conectată la drumurile naționale și județene contribuie 
semnificativ la creșterea competitivității economice, facilitează integrarea în economia națională și 
permite dezvoltarea de noi activități pe piața locală. 

 Comuna Dămuc poartă amprenta unei localităţi româneşti bine dezvoltată. Casele vechi sunt 
construite din lemn, acoperite cu şindrilă, formate din două camere, sală, şandrama, bucătărie, prispă din 
lemn. Casele mai mari (construite între anii 1971-1980) sunt făcute din cărămidă, pe alocuri din beton şi 
zgură, chirpici din pământ şi acoperite în general cu azbociment şi tablă zîncâtă, aceste locuinţe sunt 
formate din peste trei camere, cu cămara, rareori baie. Dupa anul 1990 se construiesc adevaratele vile 
dupa modele aduse din toate zonele ţării, în special din zona Botoşanilor, Sucevei, Bistriţa-Năsăud, 
Valea Prahovei, Ardeal, etc. Ele sunt construite cu etaj, din cărămidă, înlocuitori din beton şi zgură, din 
lemn şi acoperite cu șîndrilă (dranita), tablă zincâtă şi din aluminiu, azbociment şi ţiglă. Au de la 5 
camere în sus, subsoluri, garaj, băi, etc. Aspectul general al comunei este de oameni gospodari, bine 
înstăriţi, plăcându-le mult luxul şi traiul bun. 

 3.8.1 Infrastructura de drumuri 
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 Dezvoltarea economică a comunei Dămuc depinde în mare măsură de nivelul de dezvoltare al 
infrastructurii de transport. Potențialul de dezvoltare al comunei Dămuc este cu atât mai mare cu cât la 
nivelul comunei se regăsește o infrastructură rutieră mai dezvoltată. Între infrastructura rutieră de pe 
plan local și dezvoltarea economică a comunei există o relație de interdependență. Creșterea economică 
a comunei Dămuc determină o creștere a nevoilor de transport de pe raza comunei, creând o presiune 
suplimentară asupra infrastructurii existențe. Infrastructura rutieră a comunei Dămuc se compune din 
drumuri naționale, comunale și sătești, fiind străbătută de un drum național DN 15 D, care asigură 
legătura comunei cu orașele Bicaz și Piatra Neamț. 

 Pe teritoriul comunei este un singur drum județean DJ 127 A care face legătura între DN 12C și 
comuna Dămuc. Comuna Dămuc se află la o distanță de 25 km de orașul Bicaz, 50 km de resedința de județ 
– Piatra Neamț, la 110 de km de orașul Bacău .  

 Comuna Dămuc este strabatută de la nord la sud de DJ 127 A, desprins din localitatea Bicaz Chei din 
DN 12 C, Bicaz – Gheorgheni. 

 Legătura satului Huisurez cu satul Trei Fântâni se face prin drumul forestier DF Valea Mare – Matu 
sau prin prin DC 201 și DF Bicăjel. 

 

 Starea infrastructurii rutiere de la nivelul comunei Dămuc nu este corespunzătoare unei 
infrastructuri moderne, situație determinată în special de lipsa investițiilor în modernizarea acesteia. 
Astfel, se recomandă ca în următoarea perioadă programatică, administrația publică locală să valorifice 
oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană pentru realizarea și 
modernizarea infrastructurii rurale. 

 Nivelul redus de dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie în mod direct la creșterea gradului 
de izolare în plan teritorial a satelor din componența comunei Dămuc, dar și la diminuarea nivelului de 
activitate al acesteia. 

 Actualmente în cadrul comunei sunt în curs de derulare lucrări de modernizare sau de 
reabilitarea drumurilor ce străbat comuna Dămuc. De asemenea, se constată la nivelul comunei lipsa 
trotuarelor și a marcajelor rutiere, factori ce contribuie la creșterea riscului de accidente rutiere. 

 În legătură cu alimentarea de apă și canalizare există inițiat un proiect, respectiv “Înființare rețea 
de canalizare, înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Dămuc, județul Neamț”, proiect urmând 
a fi finanțat de MDRAP, acest proiect aflându-se în stadiul de implementare. 

 Comuna nu beneficiază de alimentare cu apă, la fiecare casă sau la 2-3 case există fântâni zidite 
cu piatră sau tuburi de beton, cu acoperișuri frumoase din tablă sau draniță. Foarte mulţi dintre ei şi-au 
instalat pompe la fântâni, cu bazine în poduri sau alte locuri, de unde se aprovizionează întreaga casa cu 
apă, inclusiv băile. Alte familii şi-au amenajat diferite surse de apă (izvoare) de unde sunt alimentate cu 
apă curentă (prin cădere).  

 Comuna Dămuc nu dispune în prezent de rețea de apă, canalizare și nici rețea de gaz metan. 
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 Încălzirea locuinţelor se face cu sobe de teracotă cu combustibil solid, puţine sunt locuinţele care 
au încălzire centrală cu combustibil solid sau lichid. 

 Comuna Dămuc se află poziţionată în apropiere de oraşe importante, ceea ce îi sporeşte 
potenţialul.  

 • Bicaz – 25 km,  

 • Piatra Neamţ – 50 km, 

 • Iași – 180 km, 

 • Gheorgheni – 44 km  

 • Bacău – 100 km.  

 Distanţa faţă de principalele căi de acces în comună:  

 • DJ 127 A,  

 • DN 12 C Bicaz Chei – 5 km,  

 • DC Asău, Băţu, Străjii, Frunţii şi Strungi,  

 • Gară Bicaz – 25 km,  

 • Aeroport Bacău – 100 km, 

 • Aeroportul Iași – 180 km  

 Circulaţia rutieră în comuna Dămuc 

 Raportat la elementele drumurilor săteşti (reţeaua stradală din intravilanul comunei Dămuc), 
există următoarele disfuncţionalităţi:  

 -reţeaua stradală din intravilanul comunei nu este realizată potrivit normelor tehnice şi are 
gabarite necorespunzătoare, cu capacitate de circulaţie depașită;  

 -intersecţiile din intravilanul comunei nu sunt amenajate corespunzător normelor tehnice;  

 -drumurile din extravilanul comunei Dămuc care asigură accesul la fermele vegetale, fermele 
pomicole sau la fermele zootehnice sunt din pământ tasat, greu practicabile în anotimpurile umede. 

 Infrastructura rutieră va trebui modernizată în paralel cu introducerea celorlalte rețele de utilități 
(apă, canal, gaze naturale, etc.). 

 Potențiala dezvoltare turistică și agroturistică a comunei impune modernizarea rețelei de drumuri 
către zonele de interes care se pretează la astfel de activități. Mijloacele de transport folosite de 
populație sunt autobuze și microbuze ale unor firme de transport din Piatra Neamț. Rutele cele mai 
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folosite sunt Piatra Neamț – Bicaz - Gheorgheni. În perioada 2009 – 2011 cu fonduri de la bugetul local 
au fost amplasate 12 stații de autobuz pe Valea Damucului. 

 SC COMPASTRU SRL asigură transportul de persoane pe ruta Şugău (sat Huisurez) – Piatra 
Neamţ – 3 curse pe zi. În localitate există numai mijloace de transport auto proprietatea unor agenţi 
economici şi persoanelor fizice, şi mijloace de transport proprietate particulară.  

 Aeroporturile din regiunea N-E ( Bacău, Iași,) asigură  legătura pentru cursele interne şi 
internationale de pasageri şi pentru aviaţia utilitară. 

 Reţele de alimentare cu energie electrică:  

 • Alimentarea cu energie electrică a comunei Dămuc este asigurată în proporție de 100%. 

 • Comuna dispune de iluminat public stradal modern pe bază de leduri pentru a reduce consumul de 
energie electrică 

 • Reţeaua electrică aeriană existentă în comuna Dămuc este alimentată din staţia de transformare 
110/20 kV, prin linii electrice aeriene de 20 kV.  

 • Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice de distribuţie 
de 0,4 kV pozate pe stâlpi de beton din posturile de transformare de 20/0,4 kV.  

 Reţeua de telefonie :  

 • Traseul de distribuţie a reţelei telefonice urmăreşte drumul comunal.  

 • Circuitul telefonic este de tip rural montat pe stâlpi din lemn. 

 Reţeaua de poştă şi telecomunicaţii :  

 În comuna Dămuc există un oficiu poștal 

  Reţeaua de apă, alimentare cu apă potabilă:  

 În comuna Dămuc nu există rețea de distribuţie a apei potabile  

 Reţeaua de canalizare și staţia de epurare: 

 Comuna Dămuc nu dispune de o rețea de canalizare şi o staţie de epurare a apelor uzate , 
obiective de investiții care reprezintă una din priorităţile Consiliului Local al comunei Dămuc. 

 Așezarea geografică face ca pânza freatică să fie la medie adâncime, însă există fenomene de 
poluare a pânzei freatice datorită gospodăriilor populației (în absența canalizării) și a dejecțiilor animale. 
Se impune ca o necesitate realizarea unui studiu de fezabilitate privind introducerea rețelei de furnizare 
a apei potabile pe o distanță de 30 km și a rețelei de canalizare pe aceeași distanță, precum și construirea 
unei stații de epurare a apelor uzate. 
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 Gospodarire comunală:  

 În comuna Dămuc  este implementat un sistem pentru managementul deşeurilor .  

 Cimitirele de pe raza comunei Dămuc nu au asigurate zone de protecţie sanitară.  

 Reţeaua de alimentare cu caldură şi apă menajeră caldă:  

 Clădirile din comuna Dămuc sunt încălzite în mod separat cu combustibili solizi 

 

 Reţeaua de alimentare cu gaze naturale :  

 Comuna Dămuc nu dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale 

 Ortoplan pentru extinderea rețelelor de gaze naturale  în comuna Dămuc 

 Ortoplan 1 
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 Ortoplan 2 

 3.8.2 Utilități existente la nivelul comunei 

 Activitățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă dimenșiune socială și un rol 
esențial în consolidarea dezvoltării durabile a comunei Dămuc și a condițiilor de viață. Principalele 
obiective de dezvoltare a infrastructurii de utilități din comuna Dămuc, în conformitate cu prevederile 
legislației naționale și a directivelor europene, sunt: înființare, extindere și modernizare a rețelei de 
alimentare cu apă, înființare, extindere și modernizare a rețelei de canalizare și înființare, extindere și 
modernizarea rețelei de alimentare cu gaz metan. 

  

 Energie electrică 

 Alimentarea cu energie electrică a populației din comuna Dămuc este asigurată în sistem 
centralizat de S.C. DELGAZ GRID S.A..  

 În prezent, sunt alimentate cu energie electrică toate locuințele din comuna Dămuc.  



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 
Comuna Dămuc - Județul Neamț 

 
 

58 
 

 Stația electrică care asigură  energia electrică furnizată în comuna Dămuc se găsește în satul 
Dămuc. Tenșiunea de funcționare a stației electrice este 110/210 KW. Puterea instalată în 
transformatoarele electrice este de aproximative 10 MVA. 

Având în vedere numărul mare de locuințe racordate la rețeaua de energie electrică, este 
dezirabil ca în viitor, localnicii din comuna Dămuc să utilizeze surse alternative de producere a energiei 
electrice (hidroenergia, energia aerului, solară, etc), în vederea protejării mediului înconjurător. De 
asemenea, autoritățile locale pot utiliza surse alternative de energie pentru iluminatul public, respectiv 
panouri fotovoltaice, panouri solare, fiind realizate astfel economii la bugetul public și protejate 
resursele epuizabile.  

Alimentare cu apă 

 În comuna Dămuc lipsește rețeaua de distribuție a apei potabile. 

 Canalizare 

 Sistemul de evacuare și epurare a apelor uzate din comuna Dămuc creează o serie de probeme 
majore. Una dintre ele este lipsa rețelei de canalizare din toate satele din comună. 

 O altă problemă este reprezentată de starea de sănătate a populației și a poluării mediului 
Inexistența unui sistem adecvat de canalizare care să permită colectare și evacuarea apelor uzate 
menajare se repercutează implicit asupra stării de sănătate a populației, întrucât prin deversarea 
necontrolată pe sol a dejecțiilor sau reziduurilor menajere, acestea se înfiltrează în pânza freatică și 
poluează apele subterane. 

 În aceste condiții este necesară atragerea de fonduri nerambursabile, din surse naționale sau 
europene pentru dezvoltarea și extinderea sistemului de canalizare în toate localitățile din Comuna 
Dămuc. În prezent există proiect în implementare pentru apă și canalizare. 

 Gaz metan 

 O altă problemă majoră cu care se confruntă comuna Dămuc este lipsa racordului la rețeaua de 
alimentare cu energie termică sau gaze naturale. În cadrul Regiunii Nord-Est cele mai multe localități 
conectate la rețeaua de gaz natural sunt municipiile și orașele, dar și localitățile dispuse de-a lungul 
magistralelor de gaz.  

 Ca urmare a lipsei unui sistem centralizat care să asigure alimentarea cu energie termică a 
locuințelor, populația utilizează sisteme îndividuale de producere a energiei termice bazate pe 
combustibili solizi (lemn, brichete, peleți). În comuna Dămuc întreg fondul de locuințe este prevăzut cu 
instalație de încălzire cu combustibil solid.  

 De asemenea, o altă sursă de asigurare a energiei termice ar fi prin valorificarea biomasei, 
sectorul agricol din comună fiind în expanșiune. Impactul socio-economic generat de utilizarea 
biomasei este destul de important, având în vedere puterea calorică a peleților și brichetelor provenite 
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din deșeuri agrare și din resturi vegetale (fân, paie, etc.). Acest combustibil solid poate fi utilizat în 
centralele termice casnice și industriale cu minime emisii în mediul înconjurător.  

 În aceste condiții, autoritățile publice locale și agenții economici trebuie să se orienteze spre 
investiții în echipamente care utilizează energie termică regenerabilă (panouri solare) și să utilizeze în 
cantități mai mari elementele fabricate în biomasă.  

 De asemenea, este imperios necesar ca în viitorul apropiat să fie asigurat localnicilor accesul la 
rețeaua de alimentare cu gaze naturale, în vederea reducerii decalajelor majore existente între mediul 
rural și mediul urban și pentru a crește calitatea vieții și dezvoltarea socio-economică a zonei. 

 Colectarea deșeurilor 

 Există un sistem de colectare selectiv a deșeurilor adunate în gospodăriile populației externalizat. 
Colectarea deșeurilor se face din poartă în poartă în saci menajeri. În comună este necesară 
achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Date fiind costurile destul de mari 
trebuie gândit un sistem comun de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor împreună cu localitățile 
învecinate.  

 Comuna Dămuc face parte din proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Neamț” pentru gestionarea deșeurilor care va contribui la dezvoltarea durabilă a județului 
Neamț. Comuna Dămuc face parte din zona 4 care va transporta deșeurile la stația de transfer de la Tașca. 

 Infrastructura de comunicații 

 Se estimează că sectorul IT&C contribuie direct la creșterea economică a mediului economic 
local, astfel, pentru a beneficia de avantajele societății înformaționale, atât în contextul vieții personale 
cât și al activității economice, este esențială asigurarea accesului cetățenilor și mediului de afaceri la 
servicii IT&C moderne.  

 Astfel, locuitorii din comuna Dămuc au acces la serviciile de televiziune, cablu, internet.  

 Având în vedere evoluția permanentă a societății informaționale și decalajul existent în comuna 
Dămuc cu privire la furnizarea serviciilor IT&C de calitate, sunt necesare investiții de la bugetul de 
stat/local sau din fonduri europene pentru dezvoltarea acestor servicii(implementarea serviciilor de 
internet broadband, realizarea unui post local de radio, etc). 
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3.9 Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului 

 

 3.9.1 Context național 

 În România, activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism se desfășoară conform Legii 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare.  

 Obiectivele amenajării teritoriului constau în:  

 Dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului 
acestora,  

 Îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane,  
 Gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului, utilizarea rațională a 

teritoriului.  

 Legii 350/2001 stabilește regulile pentru desfășurarea activității de amenajare a teritoriului și 
principiile de bază ale acestei activități: principiului ierarhizării, coeziunii și întegrării spatiale la nivel 
național, regional, județean, orășenesc și comunal. 

 Activitatea de amenajare a teritoriului are următoarele atribuții:  

 Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – PATN;  

 Elaborarea Planului de Amenajarea Teritoriului Regional – PATR – care fundamentează 
dezvoltarea regională;  

 Colaborarea cu ministerele, precum și cu celelalte organe ale administrației publice centrale, 
pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului și a programelor strategice 
sectoriale;  

 Colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, consiliile județene și consiliile locale, 
precum și urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale și liniile directoare în 
domeniul amenajării teritoriului la nivel regional, județean și local;  

 Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competențelor stabilite prin lege.  

 

 Atribuțiile administratiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului  

 Consiliul local asigură  respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a 
teritoriului aprobate. În îndeplinirea atribuțiilor sale în domeniul amenajării teritoriului, consiliul local 
utilizează informații din toate domeniile de activitate economico-socială.  

 3.9.2 Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului  

 Conceptul "amenajarea teritoriului" a apărut în perioada exodului rural către orașele care se 
dezvoltau în ritm accelerat sub influența revoluției industriale. A apărut necesitătea de a separa spațial 
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funcțiile urbane: de locuit, de muncă, de cultură, de circulație etc., amenajarea teritoriului extinzandu-se 
asupra ansamblului spatiului geografic, atât urban cât și rural. 

 Elaborarea planurilor de amenajare regională a teritoriului trebuie sa se bazeze pe un complex de 
elemente de bază, de natură diferită pentru a determina soluții tehnice prietenoase față de mediu, utile și 
eficiente pe plan economico-social.  

 Legea fondului funciar,  prevede ca organizarea și amenajarea teritoriului agricol - componența 
dominantă a spațiului rural - trebuie să asigure crearea condițiilor pentru o mai bună folosire a 
terenurilor în scopul producției agricole, pe bază de studii și proiecte pentru rezolvarea următoarelor 
probleme:  

 - corelarea dezvoltării agriculturii cu celelalte activități economice și sociale din zonă, stabilînd 
măsuri care să determîne creșterea producției agricole și îmbunătățirea exploatării terenului, cunoașterea 
terenurilor pe proprietari și destinații în concordanță cu structurile de proprietate și cu formele de 
cultivare a pământului;  

 - stabilirea perimetrului fiecarei proprietăți prin comasarea terenurilor dispersate și rectificarea 
hotarelor amplasate nerațional; elaborarea de proiecte pentru organizarea și amenajarea exploatațiilor 
agricole;  

 - stabilirea rețelei de drumuri tehnologice agricole ca o completare a rețelei de drumuri clasate 
etc.  

 În funcție de sfera de cuprindere, în domeniul amenajării teritoriului deosebim:  

 - Planul de amenajare a teritoriului, constituit ca un ansamblu de studii referitoare la o suprafață 
de teren defînită care prevede obiectivele, acțiunile și măsurile de adoptare pe o perioada determinată 
care orientează aplicarea unor politici în domeniul organizării teritoriului național, regional sau local;  

 - Planul urbanistic general, documentație care stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile pentru 
localitate, pe o perioadă determinată în vederea amenajării teritoriului. În concordanță cu acesta se 
elaborează planul urbanistic zonal și planul urbanistic de detaliu.  

 Amenajarea teritoriului reprezintă expresia spațială a politicilor economice, sociale, culturale și 
ecologice ale societății. 

 Amenajarea teritoriului are ca scop principal crearea unui nucleu comun care să armonizeze 
politicile economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel național și local, în vederea asigură 
rii unei dezvoltari echilibrate a diferitelor zone ale țării, rezultatul final fiind creșterea coeziunii și 
eficienței relațiilor economice și sociale dintre acestea.  
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 3.9.3 Amenajarea teritoriului la nivelul local 

 Comuna Dămuc se întinde pe o suprafață de 1.617 ha intravilan și 16.199 ha extravilan.  

 Compartimentul autorizări și disciplină în construcții din cadrul primăriei Dămuc, are 
următoarele atribuții:  

 I. Asigură  emiterea Certificâtului de urbanism  

 II. Asigură  emiterea Autorizaţiilor de construcţie/desfiinţare   

 III. Asigură  întocmirea şi avizarea de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, verifică documentaţiile de urbanism (PUZ, PUD), monitorizează documentaţiile de 
urbanism aprobate de către Consiliul local al comunei Dămuc  

 IV. Evidenţiază şi actualizează zonele cu valoare de patrimoniu naţional, siturile, ansamblurile şi 
monumentele istorice şi de arhitectură, precum şi stabilirea programelor de restaurare şi conservare a 
acestora pe raza comunei; ţine evidenţa şi asigură  protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură; 
coordonează programele cu privire la protejarea monumentelor şi a zonelor istorice  

 V. Verifică actele depuse în vederea notării/radierii imobilelor terenuri şi construcţii în scriptele 
de Carte funciară, redactează şi eliberează adeverinţe în vederea precizării destinaţiei terenurilor  

 VI. Constată şi propune aplicarea de sancţiuni pentru contravenţiile la regimul prevăzut de Legea 
nr 50/1991 completată şi actualizată, încheind în acest sens procese-verbale;  

 VII. Urmăreşte lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public al comunei;  

 Mentalitatea locuitorilor comunei nu este formată pe principiul abordării vieții sociale și 
economice în contextul în care teritoriul constituie o resursă. 
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3.10 Mediul înconjurător 

 

 3.10.1 Descrierea generală a problemelor de mediu înconjurător 

 În România, spațiul rural se remarcă printr-o bună stare de conservare a resurselor naturale de 
sol și apă, prin varietatea peisajelor tradiționale și o amplă diversitate biologică.  

 Referitor la suprafața agricolă, o parte din aceasta a fost afectată de utilizarea încorectă a 
îngrășămintelor chimice și a pesticidelor, de irigări, drenaje sau de aplicarea unor lucrări mecanice 
înadecvate, care, pe suprafețe reduse, au condus la o puternică degradare a componentelor de mediu. Un 
alt aspect negativ îl constituie abandonul suprafețelor agricole, în special al pășunilor care a generat 
degradarea unor suprafețe însemnate de pajiști.  

 De asemenea, creșterea economică susținută, începe să amenințe multe specii de plante și 
animale, conduce la degradarea resurselor naturale și la modificarea peisajului rural.  

 Problemele de mediu nu sunt foarte mari la nivelul comunei în momentul de față deoarece 
lipsesc agenții economici mari poluatori pe raza comunei. 

 Problemele de mediu sunt legate de poluarea casnică:  

 - inexistența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor din gospodăriile populației;  

 - absența canalizării, ceea ce duce la poluarea pânzei freatice;  

 - dejecții animale.  

 O sursă de poluare potențială poate deveni exploatarea gazelor naturale. 

 3.10.2 Spații verzi și stabilizare terenuri 

 În ultimii ani asistăm la o adevarată ofensivă lansată de diverși specialiști (ecologi, eco-
economiști, sociologi, agenți de marketing s.a.) care încearcă să identifice atitudinile, trăirile, speranțele, 
dar și îngrijorările oamenilor și instituțiilor față de evoluțiile negative ce au loc în sfera consumului, a 
resurselor naturale, sau nivelul dezastrelor ce afectează deja zone largi din ecosistem.  

 Diminuarea spațiilor verzi amplifică riscurile ecologice ale comunităților, avand un impact 
negativ imediat asupra viabilitătii și sustenabilității acestora, asupra calității vieții și stării de sănătate a 
populației.  

 Guvernul, prin Ministerul Mediului, alocă anual milioane de euro pentru amenajarea spațiilor 
verzi din rural, în cadrul programului național pentru îmbunătățirea caliății mediului. 

 

 



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 
Comuna Dămuc - Județul Neamț 

 
 

64 
 

 3.10.3. Managementul integrat al deșeurilor. Surse majore de poluare 

 Principalele surse de poluare la nivelul comunei sunt legate de poluarea casnică prin inexistența 
rețelei canalizare și printr-o colectare redusă a rezidurilor rezultate în urma creșterii animalelor. 

 Datorită neutilizării pe scară largă a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor în agricultură, nu 
există pericolul poluării cu substanțe chimice. 

 Comuna Dămuc este înclusă în proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Neamț” SMID cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POS Mediu.  

 Colectarea deșeurilor se realizează selectiv de către o firmă de salubritate cu care Comuna 
Dămuc are contract. Comuna Dămuc face parte din zona 4 care va transporta deșeurile la stația de transfer 
de la Tașca. 
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3.11 Administrația locală 

 

 Administrația locală se confruntă cu mai multe probleme care vor trebui rezolvate în viitorul 
apropiat. Dintre acestea enumerăm:  

 - reabilitarea, modernizarea sediului și corpurilor  primăriei;  

 - dotare la standarde corespunzătoare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației, 
înclușiv cu echipamente IT care să permită mențînerea înregistrărilor (de taxe și impozite, de terenuri, 
etc.) în condiții corespunzătoare și care să contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a problemelor 
care apar;  

 - programe de perfecționare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu programe 
informatice pentru menținerea înregistrărilor (cadastru, taxe și impozite, etc.) ;  

 - programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și pentru pregătirea cetățenilor 
comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare comunitară;  

 - întărire instituțională;  

 - dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite participarea cetățenilor 
la luarea deciziilor și implicarea acestora.  
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SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGNEȚĂ  

DĂMUC 

 ARIBUȚII GENERALE ALE SERVICIULUI  

 Execută, cu forțe proprii sau în cooperare, operațiuni și activități de înștiințare, avertizare, 
alarmare, alertare, recunoaștere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, 
deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență, stingere a incendiilor, depoluare, protecție 
N.B.C. și decontaminare, filtrare și transport de apă,  iluminat,  protecție a bunurilor materiale, mediului 
și valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supraviețuirea populației afectate și alte 
măsuri de protecție a cetățenilor în caz de situații de urgență;  

 Participă cu formații de intervenție/solicită sprijinul altor forțe stabilite și aprobate pentru/la 
intervenții în sectorul/în afără sectorului de competență;  

 Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă;  

 Verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor care privesc 
apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, în sectorul de competență;  

 Execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și 
protecția persoanelor și a bunurilor periclitate de incendii;  

 Acordă ajutor, în condițiile legii, persoanelor a căror viață este pusă în pericol în caz de explozie, 
inundații, alunecări de teren, accidente, precum și în caz de dezastre.  
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Capitolul IV. Domeniile prioritare identificate la nivelul comunei 

 

 Pentru a putea stabili prioritățile comunei prin prezenta strategie este necesară identificarea 
domeniilor de intervenție care cad în sarcina administrației publice. Având în vedere potențialul 
comunei de dezvoltare, strategia se va axa pe domeniile prioritare de investiție enumerate mai jos, 
domenii care vor fi urmărite și avute în vedere și în următoarele capitole ale strategiei de dezvoltare 
socio-economică. 
 
 Domenii prioritare de intervenție (sectoare de activitate): 
 
 1. EDUCAȚIE 

 2. CULTURĂ ȘI ARTĂ 
  2.1 CULTURĂ 
  2.2 ARTĂ 
 
 3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
  3.1 SĂNĂTATE 
  3.2 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 
 4. INFRASTRUCTURĂ 
  4.1 ORDINE ȘI ȘIGURANȚĂ PUBLICĂ 
  4.2 CONDIȚII DE LOCUIT 
  4.3 TEHNICO – EDILITAR 
  4.4 REȚEA ENERGETICĂ 
  4.5 REȚEA DE TRANSPORT  
 
 5. AGRICULTURĂ – SILVICULTURĂ  

  5.1 AGRICULTURĂ  

  5.2 SILVICULTURĂ  

 

 6. INDUSTRIE – COMERȚ – SERVICII  

  6.1 INDUSTRIE  

  6.2 COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  
  6.3 SERVICII  
 
 7. TURISM  

 8. MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  
  8.1 MANAGEMENTUL TERITORIULUI  
  8.2 AMENAJAREA TERITORIULUI  
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 9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
  9.1 CALITATEA MEDIULUI  
  9.2 PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII UMANE  
  9.3 UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE  
  9.4 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR  
  9.5 SPAȚII VERZI  
  9.6 STABILIZARE TERENURI  
 
 10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ  
  10.1 INFRASTRUCTURA  
  10.2 RESURSE UMANE  
  10.3 PARTENERIATE PUBLIC – PRIVATE  
  10.4 MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR 
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Capitolul V. Analiza SWOT 

 

  Analiza SWOT îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, oportunităţilor şi 
ameninţărilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei.  

 Analiza expune într-o dispunere vizuală şi concentrează în formulări cât mai precise şi 
concise următoarele aspecte:  

 • punctele forte (S = strengths)  

 • punctele slabe (W = weaknesses)  

 • oportunităţile (O = opportunities)  

 • ameninţările (T = threats)  

 Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, de resursele 
acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin de cadrul legal, de actorii 
externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau dimpotriva negativă asupra comunităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza SWOT a fost efectuată în colectiv de factorii implicati atât în elaborarea cât și în 
implementarea strategiei.  

 Analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului și este utilizată ca instrument 
pentru facilitarea planificării în cadrul administrațiilor publice.  

 Înainte de începerea realizării unei analize SWOT este necesară prezentarea unei descrieri 
a cadrului general al situației existente, tocmai de aceea în capitoul anterior a fost prezentată 
situația socio-economica a comunei. 
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 Clasificarea celor 4 aspecte:  

 1. Punctele tari  

 Punctele tari rezultă din analiza indicatorilor comunității și reprezintă caracteristicile 
interne ale comunității care îi oferă un avantaj, ele pot fi răspunsul la o serie de întrebări prîntre 
care enumerăm:  

 La ce suntem cei mai buni?  

 Ce aptitudini specifice are forța de muncă de care dispunem?  
 De ce avantaje dispunem pentru a atrage investitori?  

 Ce experiență deținem în implementarea de proiecte?  
 Ce resurse unice deținem?  
 De ce resurse financiare dispunem?  

 Ce tehnologie deținem?  
 Care este gradul de optimizare al proceselor interne?  

 
 2. Punctele slabe  
 

 Punctele slabe sunt la polul opus față de punctele tari, ele reprezentând slăbiciunile cadrului local. 
Acestea pot fi identificate răspunzând la întrebări precum:  

 La ce suntem cei mai slabi?  

 Ce resurse lipsesc la nivel de comună?  
 Care sunt resursele financiare disponibile?  

 A alocat autoritatea locală un buget suficient pentru a acoperi anumite cheltuieli neprevăzute?  
 Ce nu facem bine?  

 Ce ar trebui să fie îmbunătățit?  
 Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta greșelile din trecut?  

 3. Oportunități  

Oportunitățile pot fi stabilite și identificate răspunzând la întrebări precum:  

 Ce schimbări ale mediului extern putem exploata?  
 La ce finanțări am putea avea acces?  
  Ce orizonturi s-ar putea deschide?  

  Care sunt direcțiile strategice majore ale comunității  
  Unde se poate identifica, sau cum se poate crea, un avantaj concurențial?  

 

 4. Amenințări  

 Amenințările includ implicațiile negative ale măsurilor adoptate. Acestea pot fi identificate și 
răspunzând la întrebări precum:  
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 Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele?  

 Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor populației și a stilurilor de viață ar putea fi o 
amenințare?  

 Cum ne va afecta ciclicitatea economică?  

 În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă 
următoarele elemente prioritare:  

 construiește pe Punctele Tari  

 elimină Punctele Slabe  

 exploatează Oportunitățile  
 îndepărtează Amenințările  

 

 Analiza SWOT a comunei este realizată pe domeniile prioritare identificate și descrise în 

Capitolul IV. Domeniile prioritare identificate la nivelul comunei 

 

INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Localităţi aparţinătoare: Dămuc, Huisurez şi Trei 
Fântâni;   
- Oraşe importante apropiate: Bicaz, Piatra Neamţ 
şi Bacău;  
- Este străbătută de șoseaua județeană DJ127A, 
care o leagă spre nord de Bicaz-Chei și spre sud în 
județul Harghita; 
- Reţea de electricitate de care dispun 100% din 
gospodării;  
- Reţea de telefonie fixă în proporţie de 100%; 
- Reţea de iluminat public în proporţie de 100%;  
- Sistem de colectare selectivă a deşeurilor; 
- Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare 
riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului. 
- Una dintre cele mai frumoase zone turistice din 
țară. 
- Drumuri comunale pietruite; 
- Drumuri satesti pietruite; 
- Statii de transport in comun amenajate. 
 
 

- Nu sunt întreținute rigolele pentru scurgerea apelor 
pluviale; 
- Lipsesc trotuarele pentru circulația pietonală în 
lungul drumurilor principale; 
- În intravilanul comunei mai sunt drumuri și străzi 
care sunt balastrate; 
- Lipsa  sistemului de apă, canalizare și lipsa unor stații 
de epurare în localitățile comunei; 
- Înexistența unei rețele de distribuție a gazelor 
naturale pe teritoriul comunei; 
- Locuințele particulare sunt realizate din materiale cu 
durabilitate scăzută; 
- Încălzirea locuințelor particulare se efectuează cu 
combustibili solizi arși în sobe; 
- Cimitirele din comună nu au zonă cu perimetru de 
protecție sanitară; 
- Lipsa fondurilor locale necesare pentru întreținerea 
drumurilor comunale și sătești.  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Dezvoltarea concurenţei în telecomunicaţii prin 
extinderea ariei de oferire a serviciilor de cablu TV 
și televiziuni digitale, telefonie fixă din partea unor 
companii cu filiale în orașul Roman (UPC ; Digit 
TV; Telekom ; Focus Sat) ; 
- Extinderea gamei de activităţi curier pentru ţară şi 
străinătate – post mesager, prioripost, ultrapost, 
express mail service, postfax, case de expediţii; 

- Locuințele particulare sunt din materiale cu 
durabilitate scăzută și astfel sunt expuse la riscuri în 
cazul unor calamități; 
- Cadru legislativ care mentine monopolul de stat 
pentru furnizarea anumitor tipuri de servicii din 
infrastructura de utilitati; 
- Capacitate scazută a autorităților locale de a 
finanța invesții mari în infrastructură;  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bicaz-Chei,_Neam%C8%9B
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- Introducerea fibrei optice pe liniile de 110 V, va 
permite folosirea lor şi pentru telecomunicaţii; 
- Modernizarea staţiilor, releelor şi 
transformatoarelor de curent electric (ABB 
Siemens), pentru a se situa la acelaşi nivel 
tehnologic cu cele din UE; 
- Execuția tot teritoriul comunei a sistemului 
centralizat de alimentare cu apă potabilă , 
canalizare și statie de epurarea a apelor uzate; 
- Execuția la nivelul comunei a unei rețele de 
distribuție a gazelor naturale; 
- Refacerea rețelei stradale și a drumurilor din 
intravilan și din extravilanul comunei conform 
standardelor europene; 
- Extinderea zonei de locuit prin marirea 
perimetrului construibil; 
- Asigurarea alimentării cu căldură în soluții 
moderne cu randamente termice maxime; 
- Colectarea deșeurilor se realizează selectiv de 
către o firmă de salubritate;  
- Investiții realizate în perioada 2014-2020 pentru 
modernizarea drumurilor de interes local din 
comună;  
- Existența de proiecte aflate în derulare pentru 
modernizarea drumurilor din comună; 
- Accesibilitatea populației la serviciile de 
comunicații și internet.  

- Insuficientă colaborare cu unități administrativ 
teritoriale învecinate pentru promovarea unor 
proiecte de interes regional;  
- Capacitate scăzută a populației de a prelua 
costuri specifice de utilizare și întreținere a 
infrastructurii; de ex. pentru extinderea rețelei de 
gaz este nevoie și de aportul financiar al 
populației;  
- Trafic de mare tonaj/intens care afectează 
calitatea drumurilor din comună; 
- Deteriorarea infrastructurii rutiere datorită 
condițiilor meteo extreme. 
  
 

MEDIU 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența unor resurse pentru alimentare cu apă 
potabilă în sistem centralizat pentru toți locuitorii 
comunei: front de captare a apei din pânza freatică 
în zona teraselor; 
- Ape de suprafață de calitate superioară; 
- Utilizarea la scară redusă a pesticidelor și 
îngrașămintelor; 
- Existența la nivelul județului Neamț a tehnicii 
performante de monitorizare a calității mediului; 
- Existența unui interes comunitar pentru 
problemele legate de protecția mediului; 
- Existența unei structuri la nivelul comunei pentru 
protecție civilă, dezastre, etc.; 
- Existența unei importante suprafeţe forestiere în 
arealul comunei; 
-  Comuna Dămuc este inclusă în proiectul 
”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Neamț”- SMID cofinanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin POS 
Mediu; 
- Comuna Dămuc face parte din zona 4 care va 
transporta deșeurile la stația de transfer de la 
Tașca. 
 

- Educaţie ecologică insuficientă şi superficială a 
locuitorilor comunei Dămuc; 
- Lipsa infrastructurii epurare în localitățile comunei; 
- Lipsa sistemul centralizat de alimentare cu apă 
potabilă în toate gospodăriile din comună; 
- Lipsa sistemul de canalizare  în gospodăriile din 
comună; 
-Starea necorespunzătoare a unor drumurilor comunale 
și a străzilor din intravilanul comunei; 
- Existența unor zone de teren supuse eroziunii solului; 
- Cimitirele din comuna nu au asigurate zone de 
protecție sanitară; 
- Lipsa unei strategii și a unor proiecte concrete pentru 
ameliorarea prin împăduriri a terenurilor degradate; 
- Capacitatea scăzută a autorităților locale de a 
finanța/cofinanța investiții mari în infrastructură. 
- Inexistența unui sistem de monitorizare al poluării 
apei, aerului și solului pe raza comunei;  
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existența unor programe cu cofinanțare 
internațională orientate direct pentru protecția 
mediului și a naturii; 
- Creșterea interesului autorităților locale în 
promovarea de parteneriate în vederea protecției 
mediului; 
- Crearea la nivel național a Fondului de Mediu 
pentru susținerea și realizarea cu prioritate a 
proiectelor cuprinse în Planul Național de Acțiune 
pentru Protecția mediului; 
- Existența Planurilor Locale de Acțiune pentru 
Protecția mediului; 
- Atragerea investitorilor care folosesc tehnologii 
nepoluante; 
- Aplicarea principiului poluatorul plăteşte; 
- Existenţa în sistemul de învăţământ a 
specializărilor în domeniul mediului, ecologiei, 
turismului; 
- Posibilitatea implementării unui sistem de 
management al deșeurilor la nivelul comunei 
Dămuc; 
- Posibilitatea accesării fondurilor structurale și de 
coeziune UE și a fondurilor bugetare pentru 
protecția mediului; 
- Suport legislativ şi financiar guvernamental și 
UE; 
- Implicarea autorităţilor locale în realizarea unor 
proiecte: reţele de apă / canal; reabilitarea unor 
drumuri, etc. ; 
- Transpunerea şi implementarea Directivelor U.E. 
în legislaţia naţională; 
- Existența unor fonduri de la guvern pentru 
modernizarea infrastructurii rurale;  
- Posibilitatea accesării de fonduri europene 
nerambursabile pentru extinderea infrastructurii 
rutiere din comună;  
- Existența fondurilor structurale: Programul 
Operational Sectorial Mediu, POS Transport, și 
Programul Național de Dezvoltare Rurală;  
- Posibilitatea de a apela la specialiști și firme din 
Piatra Neamț, Bicaz, Roman și alte orașe în 
domeniul dezvoltării infrastructurii;  
- Posibilitatea obținerii de credite pentru 
infrastructură;  
- Potențial ridicat de valorificare a resurselor 
regenerabile;  
- Existența unor surse însemnate de apă potabilă 
care ar contribui la extinderea rețelei de alimentare 
cu apă potabilă;  
 
 
 

- Creșterea poluarii atmosferice în conditiile 
modernizarii infrastructurii de trasport și a creșterii 
traficului rutier; 
- Existența unor zone predispuse la dezastre naturale 
(eroziuni ale solului, inundații); 
- Insuficiența fondurilor guvernamentale și/sau 
europene destinate protecției mediului; 
- Depozitarea necontrolată a deșeurilor pe teritoriul 
comunei; 
- Lipsa impermeabilizării solulului pentru protecția 
apelor subterane; 
- Implementarea dificilă a legislaţiei datorită situaţiei 
economice de tranziţie; 
- Creșterea activităților economice generatoare de 
deșeuri; 
- Insuficienta colaborare cu unități administrativ 
teritoriale învecinate pentru promovarea unor proiecte 
de interes regional;  
- Capacitate scăzută a populației de a prelua costuri 
specifice de utilizare și întreținere a infrastructurii; de 
ex. pentru extinderea rețelei de gaz este nevoie și de 
aportul financiar al populației;  
- Deteriorarea infrastructurii rutiere datorită condițiilor 
meteo extreme;  
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ECONOMIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Existența pe teritoriul comunei a resurselor 
naturale: 125 ha teren arabil, 4.134 ha pășuni și  
2.011 ha fânețe, 1 ha livezi; 10.753 ha păduri;  
- Existența unor preocupări cu caracter commercial 
al  locuitoriilor comunei. Foarte mulţi cetăţeni merg 
în toate târgurile din judeţ și din tară pentru a-și 
vinde produsele (cereale, produse animaliere, 
caciuli din pielicele de miel, etc) 
- Asigurarea unei părţi importante din producţia de 
carne şi produse din carne de către fermele și 
gospodăriile din comună; bogăția naturală a 
comunei propice în special pentru creșterea 
animalelor 
- Asigurarea unei game de produse lactate de către 
fermele și gospodăriile de pe teritoriul comunei; 
- Existența accesului la reţeaua de  internet; 
- Sectorul IT&C în expansiune; 
- Folosirea deșeurilor zootehnice ca îngrășăminte 
naturale. 
- Potențial agricol. 
- Potenţial existent pentru obţinerea de produse 
ecologice; 
- Existenţa în localitate a agenţilor economici, care 
ajută la dezvolarea localităţii şi la crearea de noi 
locuri de muncă; 
- Existența fânețelor, respectiv a pășunelor pe 
întreg teritoriu, creând premize favorabile pentru 
dezvoltarea activităților de tip zootehnic (bovine, 
ovine, caprine). 
- Existența apicultorilor, care comercializează 
mierea, ceara de albine, polen, tinctură de propolis, 
precum și alte produse apicole și lumânări din ceară 
de albine decorative în diverse forme atractive. 
- Existența unei asociații a vânătorilor și 
pescarilor Hașmaș;  
- Existența condițiilor prielnice pentru înființarea 
de ferme și fabrici de nutreturi combinate;  
- Existența oportunităților de finanțare externă 
nerambursabilă care pot contribui la dezvoltarea 
agriculturii și silviculturii;  
 
 
 

- Puterea financiară relativ scăzută a păturii mijlocii 
existente la nivelul comunei; 
- Contribuţia la cifra de afaceri în domeniul industriei 
prelucrătoare realizată de IMM-uri este mică; 
- Parteneriatul public-privat nu este suficient de 
dezvoltat; 
- Lipsa informaţiilor de piaţă; 
- Lipsa unei culturi manageriale în sectorul privat; 
- Investiţii scăzute în resursele umane ale IMM-urilor 
existente; 
- Lipsa unui management calitativ,  la nivelul 
afacerilor mici; 
- Proprietate agricolă fărâmiţată; 
- Salarii mici în comparaţie cu costul vieţii; 
- Inexistența unui supermarket în comuna care să 
deservească populaţia comunei; 
- Lipsa în apropierea comunei a unui centru de 
cercetări agricole cu specialiști care pot fi consultați pe 
probleme agricole; 
- Lipsa infrastructurii de apă, gaz metan, canalizare și 
epurare în localitățile comunei; 
-Lipsa unei infrastructuri pentru turism. 
- Productivitate redusă cauzată de fărâmițarea 
terenurilor aflate în proprietate privată, irigări 
inexistente, unități de producție mici. 
- Slaba asociere a producătorilor. Asociațiile agricole 
existente sunt, mai degrabă, asemănătoare unui sistem 
de arendă. 
- Lipsa unei piețe agroalimentare în localitatea Dămuc, 
necesitate absolută pentru desfacerea în condiții de 
siguranță sanitară produselor obținute din activitățile 
economice desfășurate pe raza comunei. 
- Unitățile de procesare insuficiente și cu tehnologii 
învechite și productivitate redusă. 
- Slaba dotare tehnologică a gospodăriei țărănești. 
Utilizarea preponderent a muncii fizice în gospodăria 
țărănească face ca productivitatea acestora să fie 
scăzută. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Crearea de facilităţi pentru investitori; 
- Încurajarea exportului de produse cu valoare 
adăugată mare; 
- Planul Național Strategic pentru Dezvoltare 
Rurală;  
- Accesul la fondurile post-aderare la UE : 

- Cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-
urilor la start-up; 
- Instabilitatea legislativă; 
- Lipsa credibilităţii mediului de afaceri; 
- Lipsa comunicării; 
- Corupția și birocrația; 
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Programele Operationale Sectoriale și Programul 
Operational Sectorial pentru Agricultură , 
Dezvoltare Rurală și Pescuit; 
- Facilitarea parteneriatelor dintre întreprinzătorii 
locali şi cei străini; 
- Accesarea programelor cu finanţare 
internaţională; 
- Construirea unui „incubator de afaceri”; 
- Dezvoltarea antreprenoriatului; 
- Cooperarea cu alte comune UE sau organizații în 
domeniul educaţiei şi formării; 
- Valorificarea potențialului turistic al zonei; 
-  Înclinația populației urbane spre consumul de 
produse agricole ecologice din gospodăria 
țărănească. 
- Valorificarea forţei de muncă ieftine cu o infuzie 
modestă de capital. 

- Creşterea preţurilor la serviciile de telecomunicaţii şi 
transport; 
- Interesul scăzut pentru introducerea de noi tehnologii; 
- Adâncirea dezechilibrului pe piaţa muncii între cerere 
şi ofertă; 
- Migrarea forţei de muncă către orașe sau străinătate; 
- Piața fluctuantă și concurența produselor agricole de 
import (legume fructe ieftine); 
- Infrastructura fizică din comună insuficient 
dezvoltată din punct de vedere cantitativ și calitativ; 
- Accesul dificil în marile lanțuri de magazine al unor 
categorii de produse agricole autohtone. 
- Eliminarea subvenționării directe a agriculturii. 
- Creșterea prețurilor la materiile prime folosite în 
procesul tehnologic. 
- Creșterea prețului carburanților. 
- Schimbări climatice și dezastre naturale (inundații, 
seceta, alunecări de teren) ce pot afecta valoarea 
producției per hectar, implicit veniturile obținute. 
- Conflicte de interese între diferitele nivele 
decizionale (local, județean, național). 
- Inflația. 

SERVICII SOCIALE ȘI RESURSE UMANE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența unor forme organizate de pregatire 
postgimnaziale (școli de arte și meserii, licee, 
universități) în orașele apropiate comunei,  
respectiv Roman, Bacău și Piatra Neamț ; 
- Existența centrelor universitare Piatra Neamț, 
Roman, Iași, Bacău în care funcționează nuclee de 
cercetare. 
- Existența la nivelul județului Neamț a Centrului 
de Consiliere pentru femei și copii supusi violenței 
domestice; 
- Existenţa programelor de formare continuă şi de 
învăţământ la distanţă; 
- Existenţa programelor de formare şi reconversie 
profesională; 
- Inexistența unor diferenţe majore între tendinţele 
ocupaţionale pentru barbați şi femei; 
- Creşterea interesului populației din comuna 
Dămuc și a autorităților publice locale pentru 
formare profesională continuă; 
- Tendința unei redistribuiri a populației ocupate 
dinspre agricultură spre servicii și industrie; 
- Existența oportunităților pentru reţinerea în 
comună a forţei de muncă înalt calificată. 
- Existența unor spații care pot fi reabilitate și 
transformate în obiective sociale. 

- Spor natural negativ; 
- Rata ridicată a somajului în regiunea Nord-Est  
- Rata somajului la nivelul tinerilor (15-24 ani) 
- Lipsa pe teritoriul comunei a unor de centre de 
consiliere și de ajutorare a femeilor și copiilor supuși 
violenței domestice; 
- Număr mic de persoane angrenate în cursuri de 
calificare/recalificare . 
- Decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele 
pieţei muncii; 
- Nu predomină forţa de muncă tânără; 
- Inexistența unui cămin social în comună. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Programe Operationale Sectoriale pe Resurse 
Umane; 
- Programe guvernamentale sprijin pentru 
încadrarea şomerilor; 

- Migrația forței de muncă calificate spre alte regiuni 
sau în alte state; 
- Numarul mare de salariați din întreprinderile mari 
care prin restructurare ar putea exercita presiuni pe 
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- Orientarea programelor spre specializări în 
domeniile cerute de piaţa forţei de muncă; 
- Fonduri alocate de către UE pentru dezvoltarea 
Resurselor Umane; 

piața muncii; 
- Slaba capacitate a firmelor de consultanță din 
regiune, cu efecte negative asupra cheltuirii fondurilor 
comunitare; 
- Creșterea infractionalității din cauza nepregatirii și 
neutilizării corespunzatoare a forței de muncă prin 
programe de integrare pe piața muncii; 
- Îmbătrânirea populaţiei; 
- Insuficienta armonizare a sistemului educaţional 
postgimnazial cu cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării 
viitoare a comunei; 

INVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența infrastructurii fizice pentru învățământ 
și cultură: școli, grădinițe, cămin cultural, etc.  
- Rata alfabetizării adulţilor este 99 %; 
-Teren de sport la Școala Nr. 1 Dămuc, cu iarbă 
artificială, plase de protecție, nocturnă;  
- Încurajarea învăţământului în limbi străine şi 
promovarea lui la toate nivelurile începând de la 
gradiniţă ; 
- Buna pregătire a cadrelor didactice din 
învăţământ; 
- Păstrarea tradițiilor; 
- Echivalarea studiilor făcute în România de către 
universităţile din străinătate; 
- Existența în apropierea comunei a teatrelor și 
muzeelor (Bicaz, Bacău, Piatra Neamț ); 
- Sprijinirea artei și a culturii în comună. 
- Implicarea autorităților locale în încurajarea 
sportului; 
- Monument în memoria soldaților căzuți în cele 
două războaie mondiale – Poiana Șugău; 
- Existenţa în comună a unui cămin cultural 
modernizat; 
- Comuna Dămuc are un grup de chitariști 
“Floare de colț” ; 
- Nume reprezentativ pentru comuna Dămuc este 
sculptorul Daniel Bucur stabilit în Austria și 
recunoscut la nivel mondial. 

- Școlile nu sunt dotate cu reţea de calculatoare 
performante. 
- Cea mai apropiată gradină botanică este în orașul 
Iași; 
- Necesitatea modernizării școlilor din comună. 
- Implicarea în prea mică măsură a tinerilor și a întregii 
comunități în viaţa culturală şi artistică; 
- Numărul mic al manifestărilor cu scop caritabil; 
- Infrastructura fizică necesită modernizare și 
reabilitare pentru a corespunde standardelor;  
- Dotările materiale, inclusiv dotările IT necesită 
investiții;  
- Lipsa dotărilor adecvate pentru ateliere și laboratoare;  
- Resurse alocate pentru achiziționarea de materiale 
didactice reduse;  
- Fondurile locale nu sunt suficiente pentru a 
acoperi necesitățile comunității;  
- Lipsa fondurilor locale necesare pentru 
asigurarea cofinanțării în vederea contractării de 
proiecte cu fonduri europene nerambursabile; 
- Meșterii populari din comună sunt din ce în ce 
mai puțini, datorită lipsei posibilităților de 
valorificare a produselor create. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Modernizarea unităților de învățământ existente în 
comună; 
- Modernizarea sălilor de sport existente şi 
construirea altora noi; 
- Continuarea proceselor de dotare a şcolilor din 
comună; 
- Preocuparea tot mai accentuată pentru colaborarea 
cu şcoli şi licee din străinătate în vederea 
organizării de acţiuni comune; 
- Aplicarea pentru programe şi granturi de sprijinire 
şi dezvoltare a culturii şi tradiţiilor; 
- Valorificarea la maxim a tradiţiilor şi culturii; 

- Pe fondul scăderii natalităţii şi al îmbătrânirii 
populaţiei, scade continuu numărul de elevi; 
- Scăderea interesului adolescenţilor față de studiile 
universitare; 
- Subestimarea problemelor sistemului educaţional 
preuniversitar duce la demotivarea personalului 
didactic; 
- Diminuarea în şi mai mare măsură a interesului 
tinerilor. 
- Persoanele cu grad de școlarizare ridicat părăsesc 
localitatea pentru slujbe mai bine plătite;  
- Previzibila îmbunătățire a bazei materiale (prin 
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- Promovarea internaţională a tradiţiilor locale; 
- Promovarea de la vârste fragede a valorilor şi 
tradiţiilor; 
- Organizarea de spectacole cu scop caritabil; 
- Construirea unui centru sportiv în asociatie cu 
comunele limitrofe; 
- Acordarea unor facilităţi fiscale celor ce 
sponsorizează activităţile sportive, şi cultural-
artistice; 
- Încurajarea tinerilor pentru sportul de 
performanţă; 
- Finanțări guvernamentale pentru invățământ în 
mediul rural (program de reabilitare a școlilor prin 
Ministerul Educației);  
- Fondurile pentru invățământ vor trece în 
administrarea comunitaților locale;  
- Programe școlare internaționale care permit 
școlilor locale să stabilească parteneriate cu 
instituții de învățământ din afara țării;  
- Finanțări guvernamentale pentru cultură în mediul 
rural (program de reabilitare a căminelor culturale 
prin Ministerul Culturii);  
- Fondurile pentru cultură vor trece în 
administrarea comunităților locale;  
- Realizarea de parteneriate între instituții de 
învățământ, administrația locală și mediul privat 
pentru promovarea culturii;  

fonduri externe) s-ar putea să nu fie dublată de 
existența resurselor umane capabile să o folosească;  
- Numărul mic de proiecte de dezvoltare la nivel 
central a infrastructurii pentru educație și cultură;  
 

SĂNĂTATE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Dezvoltarea sectorului privat în domeniul 
sănătăţii; 
- 1 Dispensar uman cu 2 cabinete medicale în satul 
Dămuc;  
- 1 cabinet stomatologic;  
- 1 farmacie umană;  
- 1 dispensar veterinar – construcție nouă;  
- 1 farmacie veterinară;  
- Existenta personalului calificat pentru furnizarea 
de servicii in domeniul sanatatii; Serviciile 
medicale sunt asigurate de doi medici, doi 
asistenți medicali; 
- Existența în orașul Bicaz a unui spital 
orăsenesc; 
- Existența în orașul Roman a unui spital orăsenesc 
și în orașul Piatra Neamț a unui spital de primiri 
urgente; 
- Existența unor spații care pot fi reabilitate și 
transformate în obiective sociale;  
- Acces direct la informații datorită liniilor de 
comunicații existente. 

- Lipsa în cabinetele umane existente a dotarii pentru 
asistență sanitară primară în regim ambulatoriu ; 
- Starea precară din punct de vedere tehnic şi material 
din unele spitale aflate în orașele din apropierea 
comunei; 
- Insuficienta preocupare pentru procurarea de fonduri 
extrabugetare; 
 - Infrastructura de sănătate nu acoperă necesitățile 
populației la nivelul întregii comune;  
- Absența actorilor locali capabili să presteze sau să 
preia servicii sociale;  
- Fonduri reduse la nivel local pentru servicii sociale;  
- Dotarea materială în domeniu este insuficientă;  
- Lipsa unor centre sociale;  
- Neatractivitatea mediului rural pentru specialiștii în 
domeniu;  
- Absența fondurilor locale pentru finanțarea sau 
cofinanțarea activițăților sociale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Crearea unui centru de sănătate privat sau în 
parteneriat public-privat; 

- Creşterea numărului de probleme medicale ca urmare 
a procesului de îmbătrânire a populaţiei; 
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- Dezvoltarea sistemului de asigurări private de 
sănătate; 
- Continuarea procesului de modernizare şi 
retehnologizarea unităţilor de profil existente în 
orașele din apropierea comunei; 
- Distribuirea mai eficientă a banilor proveniţi de la 
CAS; 
- Posibilitatea ca infrastructura existentă să 
servească ca spații pentru furnizarea de servicii 
sociale în urma reabilitărilor și modernizărilor 
absolut necesare;  
- Existența de spații excedentare la nivel de 
comună;  
- Oportunități de finanțare nerambursabilă prin 
fonduri guvernamentale și prin fonduri structurale 
Programul Operaționa Regional și Programul 
Național de Dezvoltare Rurală.  

- Creşterea numărului de îmbolnăviri datorate 
degradării factorilor de mediu; 
- Neindeplinirea standardelor în domeniul sanatății și al 
asistenței sociale;  
- Slaba capacitate de absorbție a fondurilor existente la 
nivel de guvern sau a fondurilor UE datorită absenței 
specialiștilor și a consultanței în domeniu. 

TURISM 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Potenţial turistic natural datorită așezării 
geografice a comunei Dămuc și datorită existenței 
urmatoarelor obiective: în comună există 5 
biserici ortodoxe, 2 biserici baptiste, 1 biserică 
catolică și 1 biserică greco-catolică dupa cum 
urmează:  
* Biserica ortodoxă „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul” – Dămuc;  
* Biserica ortodoxă „Înalțarea Domnului Iisus 
Hristos” – Dămuc - Roșieni;  
* Biserica ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” 
– Dămuc - Bucureni;  
* Biserica ortodoxă „Pogorarea Duhului Sfânt” – 
Dămuc - Pârâul Frunții;  
* Biserica ortodoxă „Sf. Petru și Pavel” – 
Huisurez;  
* Biserica baptisată – Dămuc;  
* Biserica Baptistă – Huisurez;  
* Biserica catolică – Trei Fântâni; 
* Biserica greco-catolică. 
- Toate bisericile mai sus menţionate sunt pictate și 
împodobite la interior cu catapetesme sculptate. 
- Cadrul natural favorabil (peisaje, calitatea aerului 
și a apei);  
- Existența unor obiective turistice care pot fi 
valorificate: 
• Cheile Bicăjelului;  
• Cascada Duruitoarea;  
• Munții Hășmașu Mare;  
• Piatra Singuratică;  
• Stâna turistică “Hașmaș”  
• Fortificațiile armatelor Puterilor Centrale din 
Primul Război Mondial;  
- Existența unei Stâni agroturistice: ASOCIAȚIA 

- Insuficienta dezvoltare a infrastructurii fizice și de 
utilități din comună; 
- Lipsa unui organism regional privat în turism; 
- Promovarea insuficientă a potențialului turistic: lipsa 
de materiale tipărite (pliante,  hărti),  lipsa unor pagini 
specializate pe Internet. 
- Lipsa unor semne de direcţionare în cel puţin o limbă 
de circulaţie internaţională; 
- Lipsa de investiţii în turism; 
- Lipsa unei autostrăzi în apropierea comunei; 
- Inexistența centrelor culturale, manastirilor, 
monumentelor istorice de importanță națională și 
internațională (UNESCO); 
- Inexistenta unei stațiuni balneo-climaterice pe 
teritoriul comunei; 
- Fonduri reduse pentru invesții în turism/agroturism;  
- Lipsa unei oferte turistice complexe;  
- Slaba modernizare a infrastructurii;  
- Lipsa promovării potențialului turistic al comunei;  
- Lipsa investitorilor care să ofere servicii complete de 
turism (excursii, drumeții, etc.);  
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“FERMIERUL DĂMUC” NEAMȚ; 
- Existența unui potențial pentru amenajarea unei 
pârtii de schi în Hașmașul Mare;  
- Condiţii favorabile pentru practicarea unor forme 
de turism: drumeţie, odihnă, tabere de copii şi 
tineret, turism cinegetic, turism religios; 
- Existența unui potențial touristic ridicat în arealul 
comunei Dămuc; 
- Existența unor pensiuni turistice în comună. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Reorganizarea meșteșugurilor și artizanatului în 
scopul comercializării unor obiecte ca suveniruri și 
anume: covoare țesute și innodate, sculpturi din 
lemn, piese de mic mobilier, obiecte de uz casnic și 
gospodaresc tradiționale; 
- Susținere puternică pentru programele turistice cu 
finanțare comunitară; 
- Organizarea grupului de lucru pe probleme de 
turism în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. 
- Realizarea unei infrastructuri fizice și de utilități; 
- Invesții în derulare pentru modernizarea 
infrastructurii;  
- Existența potențialului de dezvoltare a 
turismului/agroturismului;  
- Constituirea unui parteneriat public-privat pentru 
valorificarea potențialului turistic/ agroturistic;  
- Existența Fondurilor nerambursabile pentru 
investiții în structuri de primire turistică și 
dezvoltarea agroturismului. 

- Starea precară a a rețelei de drumuri pentru transport 
rutier ; 
- Implicarea în prea mică măsură a agenţiilor de turism 
în promovarea potenţialului turistic a comunei; 
- Creşterea cantităţii gunoiului datorită numărului mare 
de turişti; 
- Distrugerea cadrului natural; 
- Intensificarea traficului. 

INDUSTRIE – COMERȚ - SERVICII 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- 50 de societăți comerciale la nivelul comunei;   
- Forță de muncă ieftină;  
- Prezența resurselor naturale impulsionează 
dezvoltarea economică;  
- Cadru natural propice pentru dezvoltarea de 
activități economice;  
- Potențial pentru înființare ferme bovine, ovine, 
centre de prelucrare a a laptelui, centre de predare a 
produselor din carne;  
- Structura populației pe categorii de vârstă este 
echilibrată;  
- Cadrul socio – economic permite diversificarea 
activităților economice individuale;  

- Inexistența serviciilor de consultanță pentru afaceri;  
- Parteneriatul public – privat este slab dezvoltat;  
- Lipsa informației în domeniu: oportunități de 
finanțare, juridic, etc.;  
- Alinierea la normele europene implică costuri 
suplimentare și va conduce unele firme spre faliment;  
- Promovare insuficientă a potențialul zonei;  
- Absența fondurilor de start la populație pentru 
pornirea afacerilor;  
- Lipsa echipamentelor și a utilajelor pentru 
producție. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- Posibilitatea atragerii de investitori datorită 
existenței forței de muncă ieftine;  
- Existența fondurilor structurale europene 
nerambursabile pentru dezvoltarea întreprinderilor;  
- Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri;  
- Facilități acordate de stat în domeniul agricol și 
zootehnic: subventii, etc.  
- Neutilizarea intensivă a îngrășămintelor chimice a 

- Infrastructura fizică insuficient dezvoltată;  
- Slaba competitivitate a agenților economici locali;  
- Dese modificări legislative în domeniul fiscal;  
- Acces redus la credite;  
- Nesiguranța mediului de afaceri;  
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permis păstrarea calității solului;  
- Valorificarea potențialului agroturistic  
 
 
 Analiza şi matricea SWOT oferă cadrul general care permite definirea unor alternative 
strategice, pe baza unei analize combinate ale comunei şi a mediului extern. Uneori, simpla analiză a 
celor 4 elemente specifice permite acumularea unor informaţii importante și esențiale pentru dezvoltarea 
comunității.  
 Elementele de bază ale analizei SWOT sunt extrem de simple şi clare. Pe lângă faptul că 
formularea exactă a atuurilor, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor este o chestiune foarte 
delicată şi de durată, transpunerea acestora în alternative strategice este dificilă.  

O altă problemă este luarea unei decizii. Chiar dacă matricea a fost elaborată cu grijă, deciziile 
vor fi luate după o atentă analizare de către persoanele implicate. În stabilirea direcţiilor de acţiune, 
consideraţiile legate de riscurile implicate de fiecare dîntre alternative şi cele legate de resurse joacă un 
rol la fel de important ca analiza propriu-zisă. 
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Capitolul VI. Direcțiile strategice de dezvoltare a localității 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere  

 

  Prezenta strategie se referă doar la domenii de intervenție în care are atribuții Consiliul Local, 
fiind excluse domeniile care nu cad în sarcina acestei instituții, cum ar fi activitățile private în 
domeniul economic. Aceste activități private pot fi însă sprijinite de către administrația locală, mai 
ales că în viitor vor aduce venituri la bugetul local. Strategia se referă și la acele posibilități ale 
autorităților locale de a sprijini dezvoltarea economică și socială a comunității.  

 Pentru implementarea anumitor măsuri este nevoie de o conlucrare cu alte autorități locale 
vecine și cu Consiliul Județean Neamț, precum și cu alte instituții abilitate. Este vorba mai ales de 
infrastructura mare, unde se impun colaborări cu diverși parteneri.  

 Consiliul Local al Comunei va stabili ordinea priorităților în funcție de nevoile locale și de 
resursele financiare disponibile.  

 

 Obiectivul general al strategiei de dezvoltare:  

 Dezvoltarea echilibrată și armonioasă a comunei, prin crearea și susținerea unui mediu 
economico – social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică în 
ritm continuu și creșterea calității vieții cetățenilor. 
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Obiective pe termen mediu și lung pe sectoare de activitate: 
 
1. EDUCAȚIE  

 Asigurarea unui sistem educațional performant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural;  
 Facilitarea accesului pentru toți la educație;  
 Modernizarea infrastructurii de educație și asigurarea dotărilor, inclusiv IT, necesare desfășurării 

unui proces educațional competent și competitiv;  
 Facilitarea accesului la formare profesională continuă a adulților;  
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii specifice pentru educație sportivă cu baze materiale 

corespunzătoare;  
 Implementarea de programe școlare pentru formarea comportamentului și deprinderilor privind 

protecția mediului; 
  

2. CULTURĂ ȘI ARTĂ  
 Diversificarea activităților culturale la nivelul comunei;  
 Modernizarea infrastructurii de cultură, întreținerea și conservarea obiectivelor culturale;  
 Facilitarea accesului la informații prin intermediul structurilor de cultură;  
 Revitalizarea practicilor tradiționale/artei populare, valorificarea acestora și asigurarea 

transmiterii către generațiile viitoare.  
 
3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

 Asigurarea de servicii medicale suficiente și la standarde europene;  
 Facilitarea accesului populației la servicii medicale de calitate;  
 Dezvoltarea unui program complex pentru informarea și educarea populației în spiritul unui mod 

de viața sănătos;  
 Efectuarea unui studiu pentru identificarea factorilor de risc asupra calității vieții și aplicarea 

soluțiilor corespunzătoare;  
 Îmbunătățirea calității serviciilor sociale;  
 Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru diverse proiecte/programe sociale (asistarea 

mamelor singure, consiliere psihologică pentru copii, etc.) sau identificarea actorilor locali care 
să preia administrarea serviciilor sociale;  

 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistență socială prin crearea de centre pentru bătrâni, 
persoane defavorizate, persoane cu nivel scăzut de trăi, etc.  

 
4. INFRASTRUCTURĂ  

 Creșterea standardului de viață pentru locuitorii comunei;  
 Crearea de condiții de viață atractive atât pentru menținerea populației tinere în localitate cât și 

pentru atragerea populației care ar dori să se stabilească în comună;  
 Crearea de condiții și  facilități  pentru familiile monoparentale, familiile tinere cu copii, 

persoane defavorizate;  
 Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei prin creșterea gradului de informatizare ca 

urmare a introducerii tehnologiei IT, atât în instituțiile publice (primărie, școli, cămine culturale, 
etc.), cât și în gospodăriile populației;  

 Crearea de noi locuri de muncă, în diverse domenii de activitate (inclusiv domenii non-agricole) 
cu venituri suficiente pentru a asigura un nivel de trai decent;  

 Facilitarea accesului la formare profesională în vederea calificării sau recalificării pentru 
reconversia profesională în domenii căutate pe piața forței de muncă.  

 Informarea și conștientizarea locuitorilor comunei cu privire la necesitatea racordării la rețeaua 
tehnico-edilitară pentru eliminarea riscului expunerii la poluare și agenți patogeni;  

 Asigurarea de dotări edilitare complete și funcționale, capabile să deservească necesitățile 
locuitorilor comunei, în condiții civilizate;  

 Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la rețeaua tehnico-edilitara.  
 Crearea unei rețele de drumuri la standarde UE, care să deservească necesitățile locuitorilor 

comunei și să asigure cadrul necesar pentru dezvoltarea activităților economice;  
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 Modernizarea infrastructurii de drumuri și transport în acord cu normele privind protecția 
mediului înconjurător;  

 Creșterea siguranței în circulația publică și asigurarea liberei deplasări a locuitorilor comunei.  
 
5. AGRICULTURĂ – SILVICULTURĂ  

 Creșterea productivității în sectorul agricol și zootehnic, reducerea populației ocupate în 
agricultura de subzistență;  

 Diversificarea activităților agricole generatoare de venit;  
 Promovarea unor politici agricole care sa dezvolte practici de agricultură durabilă, să conducă la 

performanță și la valorificarea biomasei (nealimentar);  
 Dezvoltarea unei agriculturi ecologice care și-ar putea găsi piața de desfacere în Uniunea 

Europeană;  
 Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură;  
 Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii;  
 Organizarea de exploatații agricole pentru culturi performante.  

 
6. INDUSTRIE – COMERȚ – SERVICII  

 Crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea unui comerț civilizat pe raza comunei, comerț 
care să respecte reglementările în vigoare și care să nu pericliteze sănătatea populației;  

 Asigurarea facilităților necesare (utilități) pentru localizarea de afaceri în comună;  
 Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale;  
 Promovarea unor tehnici eficiente de marketing;  
 Creșterea calității serviciilor pe raza comunei;  
 Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali și atrași pentru dezvoltarea unor 

activități economice în domeniul serviciilor;  
 Facilitarea accesului la servicii de consultanță în domeniu, inclusiv pentru accesarea de fonduri 

europene;  
 Promovarea spiritului antreprenorial în rândul populației comunei prin organizarea a diverse 

forme de pregătire în domeniu;  
 Promovarea, la toate nivelurile de administrare și de vârstă, a conceptelor moderne de gestionare 

a deșeurilor.  
 
7. TURISM  

 Promovarea unei politici de încurajare a activităților de interes turistic în asociere cu alte 
activități care pot capta specific local;  

 Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – cai de acces și alte utilități;  
 Sprijinirea întreprinzătorilor privați în deschiderea de afaceri în domeniu – pensiuni turistice, 

etc.;  
 Sprijin și asistenta pentru accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.);  
 Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru valorificarea zonelor cu potențial 

turistic/agroturistic.  
 

8. MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 Creșterea potențialului economic al comunei și reducerea cheltuielilor de întreținere a 

infrastructurii prin investiții în domeniul sus menționat;  
 Efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica problemele comunei în domeniul sus 

menționat;  
 Amenajarea albiilor apelor și regularizarea canalelor cu torent în zonele afectate sau cu risc de a 

fi afectate;  
 Împădurirea suprafețelor degradate sau afectate de alunecări de teren;  
 Efectuarea unui studiu cu privire la posibilitatea irigării terenurilor arabile, concomitent cu 

dezvoltarea economiei agrare.  
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9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
 Elaborarea unui proiect de educare și transfer de cunoștințe cu privire la conceptul de dezvoltare 

durabilă;  
 Promovarea unei politici de încurajare a activităților de exploatare a resurselor regenerabile;  
 Aplicarea unui program de educare a populației pentru adoptarea unui mod de viață sănătos, 

promovarea conceptelor moderne privind sănătatea umană;  
 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea durității apei, solului;  
 Stoparea poluării și depoluarea cursurilor de apă, inclusiv repopularea piscicolă a acestora;  
 Restructurarea activităților gospodărești pentru eliminarea surselor de poluare a aerului, apei și 

solului;  
 Reducerea poluării prin înființarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor;  
 Odată cu finalizarea rețelei de canalizare va duce și la închiderea foselor din gospodăriile 

populațiilor. 
 Rezolvarea situației canalizării - închiderea foselor din gospodăriile populației;  
 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru creșterea participării cetățenilor la 

viața comunei – stabilirea unor modalități de consultare a cetățenilor și implicarea acestora în 
procesul decizional;  

 Orientarea serviciilor publice către necesitățile locuitorilor comunei;  
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunității;  
 Creșterea nivelului de accesare a fondurilor externe nerambursabile oportune pentru dezvoltarea 

comunității;  
 Eficientizarea gestionării mijloacelor publice;  
 Reevaluarea sistemului de servicii publice și orientarea unor activități către domeniul privat;  
 Crearea unui sistem de monitorizare și evaluarea a calității serviciilor publice oferite locuitorilor 

comunei;  
 Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea unui sistem de management al calității în 

serviciile publice.  
 
10. PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR PUBLIC-PRIVATE  

 Constituirea de parteneriate public – private pentru exploatarea unor investiții ale comunității și 
pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public: identificarea actorilor locali care 
pot fi implicați;  

 Încurajarea formelor de asociere a societății civile pentru participarea la viața publică a 
comunității – identificarea nucleelor existente și potențiale și sprijinirea acestora;  

 Sprijinirea ONG-urilor care desfășoară activități în folosul locuitorilor comunei;  
 Elaborarea de proiecte investiționale comune cu sectorul economic privat, în diverse domenii 

(social, cultural, turism, mediu, etc.).  
 
11.  CREȘTEREA CALITĂȚII RESURSELOR UMANE  

 Identificarea necesităților și oportunităților de instruire;  
 Derularea unor programe de perfecționare profesională continuă a personalului din administrația 

publică în corelație cu exigențele impuse  
de creșterea autonomiei în administrația publică locală și cu exigențele pentru executarea sarcinilor de 
serviciu;  

 Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și pentru pregătirea cetățenilor 
comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare comunitară ;  

 Elaborarea unui regulament de organizare și funcționare a personalului din administrația publică;  
 Încadrarea corectă a personalului pe funcții și activități bine definite, în funcție de pregătire și 

experiență;  
 Asigurarea transparenței în funcționarea sistemului instituțional pentru fiecare angajat;  
 Creșterea responsabilității și a independenței profesionale a funcționarilor publici.  

 
12.  CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI FINANȚELOR PUBLICE  

 Aplicarea de măsuri concrete și fezabile pentru obținerea veniturilor proprii, crearea și 
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menținerea echilibrului bugetar;  
 Elaborarea unei strategii pentru obținerea de fonduri extrabugetare care să susțină 

proiecte/programe de interes local;  
 Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului ca instrument esențial al economiei de piață;  
 Aplicarea unui management financiar riguros care să permită un control strict și eficient asupra 

executării bugetului;  
 Planificarea eficientă a cheltuielilor și veniturilor;  
 Aplicarea de măsuri concrete de control asupra cheltuielilor publice;  
 Dezvoltarea unui program pentru administrarea corespunzătoare a banilor publici.  

 
13.  Managementul informațiilor  

 Racordarea instituțiilor, a agenților economici și a populației la sistemele actuale de comunicare;  
 Construirea de parteneriate cu agenți privați și implicarea acestora în activități comerciale în 

sfera IT, eventual asigurarea de spații în căminul cultural pentru înființarea și derularea de 
activități specifice;  

 Analizarea nevoilor în domeniul IT și informatizarea serviciilor oferite cetățenilor de către 
primărie (registru agricol, taxe și impozite, evidența populației, etc.);  

 Coordonarea cu alte activități a acestui domeniu – înființarea punctului de informare și 
conectarea sa la surse de informare locale, județene și naționale.  

 Aducerea informației europene și guvernamentale în fața populației locale în scopul fructificării 
oportunităților legate de integrarea în Uniunea Europeana – accesarea de fonduri structurale, 
absorbției fondurilor comunitare și în special al fondurilor de dezvoltare agricolă – deschidere de 
noi afaceri, infrastructura rurală, etc.  

 
 

 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Dămuc: 
Strategia de dezvoltare a Comunei Dămuc a fost elaborată pe baza nevoilor desprinse din analiza socio-
economică a comunei şi din analiza SWOT.  
 
Strategiile de dezvoltare ale comunei DĂMUC în perioada 2021-2027, în contextul accesării fondurilor 
structurale și de coeziune ale UE, trebuie să îndeplinească un număr de criterii pentru a fi pertinente si 
fezabile. Aceste criterii sunt: 
 

 compatibilitatea cu Programul Operațional Regional 
 Posibilitățile Consiliului Local DĂMUC de a cofinanța un proiect corespunzător unei anumite 

strategii 
 relevanta strategiei de dezvoltare pentru grupul țintă căruia i se adresează 
 complementaritatea cu alte proiecte 
 posibilitățile implicării sectorului privat 
 intervalul de timp necesar implementării strategiei 

Urmare a evaluărilor și a consultărilor efectuate cu vectori de opinie din comuna DĂMUC din județul 
Neamț , au rezultat opțiunile strategice enumerate mai jos. Se menționează că abordarea uneia sau a mai 
multora din strategiile enumerate mai jos este dependenta de hotărârea sau hotărârile Consiliului Local 
DĂMUC ca rezultat al consultării populației din comună. 
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Opțiuni strategice de dezvoltare a comunei DĂMUC în perioada 2021-2027 : 

 
1.Creșterea atractivității comunei DĂMUC ( acesta opțiune strategică implica implementarea proiectelor 
de modernizare a infrastructurii de drumuri , apă-canal , managementul deșeurilor, rețele energetice, 
rețele informatice și de comunicare, conservarea mediului, sănătate, învățământ, cultură, artă, sport, 
conservarea tradițiilor și meșteșugurilor si de sprijinire a investițiilor în resurse umane, turism, 
agricultura ). 
 
2.Protecția și conservarea mediului ambiant (acesta opțiune strategică implică implementarea 
proiectelor de modernizare a infrastructurii de drumuri , apa-canal , managementul deșeurilor , investiții 
în educație ecologică , în reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, în protecția resurselor 
de apă, în conservarea biodiversității , în reconstrucția ecologică și gospodărirea durabila a pădurilor). 
 
3.Creștere economică (acesta opțiune strategică implică sprijinirea și dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri pe teritoriul comunei, modernizarea infrastructurii de drumuri, apă-canal, managementul 
deșeurilor,  rețele energetice,  rețele informatice si de comunicare, sprijinirea investițiilor în calificarea 
forței de muncă, s.a.)  
 
4.Dezvoltare policentrică (această opțiune strategică presupune susținerea dezvoltării comunei DĂMUC 
în jurul unui pol de dezvoltare, ceea ce presupune:   
Constituirea , în baza unui acord de parteneriat, a unui consorțiu format din orașul Roman ca pol de 
dezvoltare și comuna DĂMUC ca satelit a acestui pol.  
 
 Îndreptarea prioritara a resurselor de dezvoltare urbana și rurală către acele intervenții care 
favorizează dezvoltarea legăturii rural-urban, între orașul Bicaz și comuna DĂMUC, astfel încât cele 
doua spații să se susțină reciproc în procesul de dezvoltare.  
 Îndreptarea prioritara a resurselor pentru consolidarea rolului de pol de dezvoltare, în primul rând 
în acele activități menite să asigure servicii populației sau economiilor locale din zonele lor de influență;  
 Ceea ce urmează este un raport al analizei preliminare de planificare strategică a comunei 
DĂMUC din județul Neamț, cerut de Consiliul Local a comunei.  
 
 
 Speranța primarului comunei și a consilierilor locali a fost ca o discuție cu societatea civilă care 
ar putea oferi :  

 o lista de proiecte și programe comunitare și de inițiative de politici publice  
 sugestii de formule constructive prin care i-ar putea implica pe cetățeni, în mod regulat și 

substanțial, în procesele politice și decizionale ale administrației comunale. Grupul de lucru care 
a elaborat acest plan a inclus reprezentanți ai administrației comunale, consilieri locali si vectori 
de opinie. 
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Structura priorităţilor şi a măsurilor de intervenţie stabilite în această strategie este următoarea: 

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 

Componenta 1.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport rutier 

Componenta 1.2. Introducerea reţelei de furnizare a gazului metan 

Componenta 1.3. Introducerea reţelei de apă – canalizare 

Componenta 1.4. Modernizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 

Prioritate 2. Protecţia mediului 

Componenta 2.1. Stabilizare terenuri prin acţiuni de combatere a alunecărilor de teren 

Componenta 2.2. Amenajarea spaţiilor verzi 

Componenta 2.3. Împăduriri în zonele afectate de defrişări 

Componenta 2.4. Combaterea eroziunii solului, desecări şi amenajări albii cursuri de apă, regularizări şi 
alte lucrări hidrotehnice 

Componenta 2.5. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor 

Componenta 2.6. Amenajarea islazurilor comunale 

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură 

Componenta 3.1. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ 

Componenta 3.2. Reabilitarea, modernizarea şi construcţia de cămine culturale 

Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT 

Componenta 3.4. Reabilitare şi construcţie săli şi terenuri de sport 

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate 

Componenta 4.1. Dotarea serviciului de asistenţă socială al primăriei 

- Înfiinţarea unei cantine sociale; 

- Înfiinţarea unui cămin de bătrâni; 

- Înfiinţarea serviciului pentru îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu handicap; 

- Înfiinţarea unui centru social pentru persoane în dificultate (persoane fără adăpost, victime ale violenţei 
domestice, copii abandonaţi); 

Componenta 4.2. Îmbunătăţirea sistemului medical la nivelul comunei 

- Reabilitarea unităţilor medicale existente 
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- Construirea şi dotarea de noi dispensare 

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administrației locale 

Componenta 5.1. Întărire instituţională 

Componenta 5.2. Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea programelor 
informatice la registrul agricol, taxe şi impozite, etc. 

Componenta 5.3. Îmbunătăţirea activităţii compartimentului Ordine şi siguranţă publică şi organizarea 
sistemului de pază comunală şi obştească 

Componenta 5.4. Definitivarea PUG şi PUZ, managementul teritoriului 

Componenta 5.5. Înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei 

Prioritate 6. Dezvoltare economică 

Componenta 6.1. Industrie 

Componenta 6.2. Agricultură 

Componenta 6.4. Comerţ 

Componenta 6.5. Servicii 

Componenta 6.6. Turism 

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 

Obiectivul acestei priorităţi constă în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice în scopul 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru locuitorii comunei Dămuc. Prin infrastructură fizică înţelegem 
căi rutiere, reţele gaze naturale, reţele apă potabilă, reţele canalizare, colectare deşeuri menajere. 

Componenta 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

Obiectivul componentei: 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în vederea asigurării unui acces rapid şi sigur către 
oraș prin intermediul Drumului Judeţean DJ 127 A. Când ne referim la infrastructura rutieră luăm în 
considerare şi tronsoanele de drum judeţean si drum comunal care traversează comuna, precum şi 
extinderea căilor de acces spre vestul comunei. 

Justificare: 

Existenţa drumului județean DJ 127 A în Satul Dămuc. Celelalte două sate sunt desfăşurate astfel: 
Huisurez de-a lungul drumului judeţean DJ 127 A, iar Trei Fântâni de-a lungul drumului comunal DC 
137 A. 

 În comună, pe lângă reţeaua de drumuri comunale, există şi drumuri forestiere. Acestea sunt 
reprezentate de drumuri pietruite sau realizate din pământ compactat şi sunt distribuite în teritoriu fie în 
interiorul vetrelor cu lăţime mai mare: Bicaz – Chei, Dămuc, Huisurez, sau în lungul văilor, sau urcând 
pe interfluvii cum este cazul drumului comunal ce leagă satul Dămuc de satul Trei Fântâni (DC 137 A).  
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Existenta drumurilor sătești care formează rețeaua de drumuri a comunei. 

Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse: 

a. Este în sarcina Consiliului Local să se ocupe de modernizarea drumurilor comunale. Modernizarea 
presupune asfaltarea acestora, dar mai întâi trebuie efectuate celelalte lucrări: canalizare, reţele de apă, 
etc. Pe lângă asfaltarea propriu-zisă, este necesară efectuarea rigolelor de scurgere şi a trotuarelor, a 
pistelor pentru biciclişti şi a rampelor de acces pentru persoane cu handicap. Va trebui conlucrat cu 
autorităţile judeţene cu atribuţii în domeniu şi cu autorităţile comunelor vecine. 

Ordinea priorităţilor în modernizarea drumurilor va fi stabilită de către Consiliul Local. 

b. Amenajarea de căi de acces către zonele izolate ale comunei; 

c. Amenajarea de căi de acces pentru animale şi atelaje, căi care să evite drumul judeţean; 

d. Consolidări, terasamente, refacere şi reabilitare a drumurilor afectate de alunecări de teren şi inundaţii. 

Componenta 1.2. Introducerea reţelei de furnizare a gazului metan 

Obiectivul componentei: 

Introducerea reţelei de gaz metan astfel încât acesta să fie la dispoziţia oricărei gospodării din comuna 
Dămuc. 

Justificare 

In momentul actual Comuna Dămuc nu este racordată la rețeaua de gaz-metan. 

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) Se va comanda un studiu de fezabilitate şi un studiu de impact asupra acestei lucrări, făcându-se şi o 
analiză de cost a acestei lucrări, identificându-se gospodăriile doritoare de gaz metan şi costurile pe care 
ar trebui să le suporte comunitatea locală şi fiecare gospodărie în parte; 

b) Se vor identifica potenţiale surse de finanţare pentru această acţiune; 

c) Extinderea reţelei de gaz metan la toate gospodăriile comunei Dămuc se va 

face în trepte, începând cu gospodăriile situate în zona magistralei ce va fi înființată, spre 

centrul comunei, acolo unde aglomerarea gospodăriilor este mai mare. Se va 

avea în vedere extinderea pentru conectarea cu prioritate a instituţiilor publice. 

 

Componenta 1.3. Introducerea reţelei de apă potabilă și introducerea rețelei de canalizare 

Obiectivul componentei: 

Introducerea reţelei de apă - canalizare la toate gospodăriile comunei Dămuc, la standardele Uniunii 
Europene. 
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Justificare: 

În acest moment există reţea de alimentare cu apă, locuitorii comunei utilizând și apa din fântâni. Este 
imperios necesar să se introducă în Dămuc reţeaua de apă potabilă, în condiţiile în care există rezerve de 
apă.  

Referitor la canalizare, populaţia utilizează în unele cazuri fose septice. Acest fapt produce efecte de 
poluare, mai ales a pânzei freatice. 

Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) Prima măsură ce trebuie întreprinsă constă în comandarea unui studiu de fezabilitate a acestei lucrări 
către o firmă specializată 

b) Se vor contacta autorităţile locale vecine pentru a vedea măsura în care sunt interesate de o reţea 
comună şi gradul de implicare, inclusiv financiar. 

c) Pe baza studiului de fezabilitate se vor căuta oportunităţi de finanţare, fondul de dezvoltare rurală fiind 
pretabil pentru această acţiune. 

d) Se va face o analiză a gradului în care populaţia doreşte aceste servicii şi este 

dispusă să se implice financiar. 

e) În cazul disponibilităţii fondurilor se va trece la introducerea reţelei de apă - 

canalizare la toate gospodăriile comunei. 

Componenta 1.4. Modernizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi amenajarea rampei 
de gunoi 

Obiectivul componentei 

Creşterea gradului de curăţenie a localităţii şi reducerea poluării.  

Justificare 

În momentul de faţă, la nivel de localitate, există organizat un serviciu de colectare  selectivă a deșeurilor 
menajere de la populaţie.  

Un punct slab identificat este nivelul redus de cunoştinţe al populaţiei în domeniu, ceea ce contribuie la 
depozitarea neorganizată şi la alte inconveniente. Dorim ca populația sa respecte mai mult mediul și să 
țină cont de modul de colectare a deșeurilor! 

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) achiziţionarea de pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

b) construirea platformei ecologice pentru depozitarea deşeurilor – neutralizarea lor; 

c) promovarea conceptelor moderne de gestionare a deşeurilor prin acţiuni de 

educare a populaţiei comunităţii. 
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Prioritate 2. Protecţia mediului 

Obiectivul general al acestei priorităţi îl reprezintă prezervarea mediului înconjurător şi combaterea 
poluării în concordanţă cu cerinţele existente în Europa. Neîndeplinirea condiţiilor de mediu conform 
standardelor poate atrage sancţiuni importante. În acelaşi timp, deşi sumele necesare combaterii poluării 
sunt în general foarte mari, există oportunitatea fondurilor externe într-un domeniu foarte sensibil. 
Protecţia mediului poate pune în valoare şi potenţialul turistic al zonei. 

Componenta 2.1. Stabilizarea terenurilor prin acţiuni de combatere a alunecărilor de teren 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea standardului de viaţă al locuitorilor comunei prin combaterea alunecărilor de teren. 
Atragerea în circuitul agricol, forestier şi industrial a noi suprafeţe de teren. 

Justificare 

Problemele generate de fenomene hidrometeorologice periculoase (inundaţii, alunecări de teren, 
eroziune, distrugere recolte, gospodării, poduri, drumuri, reţele electrice, etc.) au costuri economice 
ridicate. Acestea conduc la reducerea calităţii vieţii, afectând direct locuitorii. În plus, alunecările de 
teren conduc la scăderea valorii economice şi peisagistice a suprafeţelor afectate. 

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) Efectuarea unui studiu geotehnic pentru identificarea zonelor de risc în 

domeniul alunecărilor de teren; 

b) Efectuarea unui studiu de fezabilitate şi o analiză a costurilor acţiunilor de 

combatere a alunecărilor de teren 

c) Identificarea potenţialelor surse de finanţare pentru activităţile de combatere a 

alunecărilor de teren. 

d) Acţiuni efective de combatere a alunecărilor de teren: împăduriri, îndiguiri, 

terasări, etc. 

Componenta 2.2. Amenajarea spaţiilor verzi şi a unui loc de agrement 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea gradului de confort pentru populaţia comunei prin amenajarea 
spaţiilor verzi din comună 

Justificare: 

Din analiza nevoilor şi a potenţialului efectuată la nivel de comună s-au desprins 

următoarele necesităţi: 
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- amenajarea spaţiilor verzi din interiorul localităţii şi a unui parc central, care să 

cuprindă şi un loc de joacă pentru copii; 

- crearea unei zone de agrement pentru potenţialii turişti, vizitatori ai pensiunilor agroturistice care vor fi 
construite, eventual zonă de agrement cu lac artificial pentru pescuit sportiv, călărie, expoziţie artizanat, 
spectacole, datini şi obiceiuri, etc.; 

- promovarea unui proiect comunitar de amenajări de spaţii verzi în gospodăriile populaţiei; 

- realizarea unor spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces în comună. 

Printre punctele tari identificate se numără cadrul natural propice unor astfel de activităţi, ceea ce permite 
crearea în vecinătate a unui loc de agrement. Similar, situarea localităţii în zona premontană şi 
vecinătatea zonei montane poate aduce un număr mai mare de beneficiari şi încasări crescute. 

Pe termen lung, efectuarea activităţilor de îmbunătăţire a infrastructurii va obliga regândirea şi 
conștientizarea populaţiei locale cu privire la amenajarea spaţiilor verzi, atât cele situate pe proprietate 
publică, cât şi cele situate pe proprietate privată, adică curţile oamenilor. 

Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spaţiilor verzi; 

b) Acţiuni de educare a populaţiei în domeniu; 

c) Stabilirea unui regulament de amenajare a curţilor private, cu reglementări 

privitoare la penalizări; 

d) Consultarea populaţiei cu privire la locaţiile spaţiilor de joacă şi de agrement; 

e) Identificarea potenţialelor firme interesate să investească în zona de agrement 

pentru pescuit sportiv şi agroturism; 

f) Identificarea altor resurse financiare pentru finanţarea acestor acţiuni; 

g) Amenajarea efectivă; 

h) Amenajarea zonei de agrement pentru pescuit sportiv şi agroturism prin 

construirea de parteneriate public privat. (încheierea de contracte ferme cu 

agenţii economici care vor investi); 

i) Implementarea proiectului comunitar pentru amenajarea spaţiilor verzi: 

realizarea de spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces în comună; 

j) Realizarea unui parc verde în centrul comunei prin finanţare publică şi privată. 
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Componenta 2.3. Împăduriri în zonele afectate de defrişări 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea potenţialului silvic al comunei. 

Justificare: 

Datorită utilizării intensive a pădurii în ultima perioadă este nevoie de o reabilitare a pădurilor şi 
păşunilor existente în scopul creşterii potenţialului economic al acestora, atât pentru valorificarea 
materiei prime, cât şi pentru valorificarea potenţialului turistic. Din analiza nevoilor la nivel de comună 
s-au identificat următoarele probleme: 

- necesitatea reabilitării pădurilor; 

- introducerea unor culturi de specii silvice cu creştere rapidă pentru valorificare energetică. 

Aceste politici presupun şi alocarea de fonduri, un alt punct tare în domeniu, fonduri care vor veni prin 
Programul Operaţional Sectorial Mediu, prin fonduri guvernamentale alocate direct şi prin Fondul 
European pentru Dezvoltare Rurală. 

Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) elaborarea unui studiu pentru a identifica măsurile ce trebuie întreprinse; 

b) identificarea resurselor financiare potenţiale pentru întreprinderea măsurilor; 

c) reabilitări de păduri; 

d) realizări de împăduriri; 

e) întreţinerea drumurilor forestiere necesare exploatării masei lemnoase; 

Componenta 2.4. Combaterea eroziunii solului, amenajări albii cursuri de apă, regularizări, 
desecări şi alte lucrări hidrotehnice 

Obiectivul componentei 

Creşterea potenţialului economic al comunei şi reducerea cheltuielilor de întreţinere a infrastructurii prin 
investiţii în domeniul sus-menţionat. 

Justificare 

Pe raza comunei  există numeroase cursuri de apă, respectiv, cu debite mari în perioadele ploioase 
(deoarece colectează apa de pe versanţi) şi cu debite mici în perioadele secetoase.  

Din acest motiv sunt necesare regularizări şi amenajări ale albiilor cursurilor de apă menţionate anterior 
pe anumite porţiuni. 

Tehnicile silvice trebuie combinate cu cele de stabilizare a terenurilor. Prin acţiunile de stabilizare a 
terenurilor se va reface şi echilibrul ecologic al zonei. 
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Descrierea acţiunilor ce trebuie intreprinse: 

a) efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica problemele comunei în domeniul sus 
menţionat; 

b) identificarea resurselor financiare potenţiale pentru rezolvarea problemelor din domeniu. 

c) intreprinderea acţiunilor ce se impun. 

Componenta 2.5. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor  

Obiectivul componentei  

Reducerea poluării aerului, apei şi solului pe raza comunei.  

Justificare  

Principalii factori poluatori pe raza comunei sunt:  

- deşeurile rezultate din exploatarea culturilor agricole: cu efect poluator asupra apelor  

- deşeurile menajere rezultate din gospodăriile populaţiei  

- dejecţii animale.  

Ultimii doi factori enumeraţi au afectat pânza freatică, apa conţinând nitriţi.  

Din considerentele enumerate mai sus se impun mai multe acţiuni:  

- identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului  

înconjurător;  

- monitorizarea gradului de poluare;  

- găsirea de soluţii pentru stoparea poluării şi de restaurare ecologică;  

- restructurarea activităţilor gospodăreşti pentru eliminarea surselor de poluare;  

- rezolvarea situaţiei colectării deşeurilor menajere;  

- rezolvarea situaţiei canalizării.  

Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:  

a) Evaluarea calităţii apei, aerului şi solului pe baza metodelor şi criteriilor  

Uniunii Europene;  

b) Înfiinţarea şi dotarea unui punct pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei  

poluării în zona comunei  

c) Construirea de parteneriate public privat pentru găsirea modalităţilor de  



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 

Comuna Dămuc - Județul Neamț 
 

96 

 

rezolvare a problemelor  

d) Menţinerea calităţii mediului;  

e) Realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării;  

f) Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate;  

g) Stoparea poluării şi depoluarea cursurilor de apă, inclusiv repopularea acestora  

cu material piscicol;  

h) Realizarea unor sisteme de alarmare a populaţiei din zonele potenţial a fi  

afectate;  

i) Activităţi de informare şi de educare a populaţiei.  

 

Componenta 2.6. Amenajarea păşunilor comunale  

Obiectivul componentei:  

Creşterea valorii economice a păşunilor şi islazurilor de pe raza comunei.  

Justificare  

Activităţile de suprapăşunat şi absenţa investiţiilor financiare în activităţi de întreţinere şi reabilitare a 
păşunilor au contribuit la degradarea acestor suprafeţe. Acest fapt a contribuit la reducerea potenţialului 
economic al păşunilor. În scopul creşterii calităţii economice şi a valorificării superioare a acestor 
suprafeţe se impun câteva măsuri urgente.  

Descrierea activităţilor ce trebuie întreprinse:  

a) efectuarea unui studiu pentru a vedea gradul de afectare al suprafeţelor de  

păşune şi măsurile ce trebuie întreprinse pentru remedierea situaţiei;  

b) identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste acţiuni;  

c) găsirea de agenţi economici care să utilizeze păşunile şi să contribuie  

financiar la finanţarea acţiunilor de întreţinere;  

d) efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor. 

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură  

Educaţia stă la baza dezvoltării fiinţei umane şi datorita acestui fapt trebuiesc create condiţiile pentru 
desfăşurarea unui act educaţional de calitate şi pentru păstrarea şi atragerea oamenilor pregătiţi în 
domeniul educaţional. Numai aşa putem vorbi de o dezvoltare armonioasă.  
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Componenta 3.1. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ  

Obiectivul componentei  

Creşterea calităţii actului de învăţământ prin asigurarea condiţiilor optime pentru derularea acestuia. 
Acest fapt presupune investiţii în infrastructură pentru învăţământ.  

Justificare:  

Localitatea dispune în domeniul educaţiei de următoarele unităţi:  

- 2 grădiniţă;  

- 3 școli cu ciclu primar și gimnazial  

Datele de mai sus trebuiesc luate în calcul cu rezerva necesară  

deoarece sunt destul de vechi, iar între timp s-au produs mutaţii semnificative, un  

exemplu grăitor fiind migrarea în spaţiul UE pentru locuri de muncă mai bune, situaţie despre care 
practic nu avem date, aceasta cuprinzând şi o pondere  necontrolabilă şi nemăsurabilă de migraţie ilegală. 

 Baza materială a învăţământului nu satisface cerinţele pentru derularea unui proces educaţional 
corespunzător . Este vorba în primul rând de starea tehnica a clădirilor şi a furnizării utilităţilor, fapt care 
poate greva obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, dar şi de dotarea cu mobilier, material didactic, 
continuarea reabilitarea terenului de sport şi a sălii de sport etc.  

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:  

a) Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru reabilitarea clădirii scolii gimnaziale.  

b) Identificarea resurselor financiare necesare şi stabilirea volumului acestora:  există fonduri disponibile 
pentru astfel de investiţii la Ministerul Educaţiei şi  în acest sens trebuie menţinută o legătură permanentă 
cu Inspectoratul Şcolar  Neamţ pentru accesarea fondurilor;  

c) Identificarea ordinii finanţării priorităţilor în acest domeniu;  

d) Dotarea cu materiale didactice (inclusiv echipamente IT);  

e) Dotarea cu mobilier; 

Componenta 3.2. Reabilitarea si modernizarea căminelor culturale 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin asigurarea de alternative de petrecere a timpului 
liber şi revitalizarea culturii şi tradiţiilor locale, inclusiv activităţi suport pentru dezvoltare comunitară. 

Justificare: 

La nivelul comunei şi nu numai, domeniul cultural a traversat o perioadă dificilă în ultimul timp, fapt 
care a condus la o pierdere a spiritului de comunitate, la o îndepărtare a oamenilor între ei şi la pierderea 
unei părţi din vechile tradiţii culturale ale comunităţii. În condiţiile subfinanţării culturii, instituţiile de 
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cultură au fost implicate într-un proces de restrângere a activităţii. 

În comuna  există un cămin cultural.  

Autorităţile locale vor trebui să regândească activitatea culturală pentru a se adapta la noile cerinţe ale 
populaţiei, în sensul ca locaţiile existente ar trebui sa fie folosite şi pentru activităţii de informare publică 
(de genul fonduri structurale pentru întreprinzători şi pentru dezvoltare rurală) sau transformarea 
locaţiilor şi adaptare acestora la activităţi sociale de genul transformare în centru social. Spunem acest 
lucru deoarece autorităţile nu vor putea susţine singure activitatea culturală şi atunci această activitate va 
trebui regândită în sensul colaborării şi încheierii de parteneriat public privat prin care anumite activităţi 
să fie administrate în comun şi în acestea să se desfăşoare activităţi private de interes pentru comună, 
cum ar fi o sală de internet, un punct de informare, etc. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) Efectuarea de studii de fezabilitate pentru întreținerea căminului cultural și dotarea acestuia; 

b) Identificarea agenţilor economici interesaţi în construirea de parteneriate pentru susţinerea activităţilor 
culturale şi cointeresarea acestora pentru investiţii în infrastructură; 

c) Identificarea surselor de finanţare; 

d) Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale şi sociale a localităţii – eventual darea în 
administrare către parohii a anumitor locaţii, cu îndeplinirea anumitor condiţii. 

e) Reabilitarea căminului cultural şi dotarea lui pentru desfăşurarea unui act de cultură corespunzător; 

f) Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii săteşti – dacă fondul de carte este solicitat; 

g) Modernizarea şi dotarea muzeului cu exponate achiziţionate de la locuitorii comunei; 

h) Stabilirea unui calendar anual al activităţilor culturale pe raza comunei, precum şi a bugetului 
corespunzător, identificarea surselor de finanţare, inclusiv private; 

i) Completarea dotărilor pentru accesarea operativă de cunoştinţe: dotare IT în special (computere, 
copiatoare, imprimate, internet – absolut necesare pentru absorbţia fondurilor europene) – găsirea de 
personal capabil să utilizeze dotările şi să aducă informaţia în comună – pregătire pentru elaborarea 
proiectelor de dezvoltare; 

j) Înfiinţarea unui punct de informare pe teme de interes pentru locuitorii comunei: fonduri structurale, 
finanţări, legislaţie, asistenţă şi consultanţă în întocmirea cererilor de finanţare, etc.; 

k) Cuplarea activităţilor culturale cu cele sociale – alocarea unor spaţii din căminul cultural pentru 
activități sociale, fondurile guvernamentale si cele externe pentru domeniul social fiind mult mai 
numeroase decât pentru domeniul social, dar accesarea acestora implicând existenta unor dotări şi spaţii 
minimale pentru activităţi sociale; 

l) Necesitatea construirii unui centru cultural. 
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Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT 

Obiectivul Componentei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin introducerea tehnologiei IT în 

fiecare unitate publică şi în cât mai multe gospodării private. 

Justificare 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei necesită introducerea tehnologiei IT, atât în instituţiile 
publice (primărie, şcoli, cămine culturale, etc.), cât şi în gospodăriile populaţiei. Existenţa reţelei de cablu 
TV uşurează introducerea Internetului la nivelul localităţii. Autorităţile locale pot face demersuri în acest 
sens, iar achiziţia de computere de către populaţie în viitorul apropiat va cunoaşte o expansiune 
puternică, mai ales datorită solicitărilor populaţiei şcolare. 

Creşterea gradului de informatizare a gospodăriilor populaţiei înseamnă o începere a acestui proces încă 
din şcoala primară şi în acest sens este datoria autorităţilor locale să asigure condiţiile necesare în şcoli. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) analiza situaţiei actuale şi a necesarului în ceea ce priveşte dotarea cu echipamente IT; 

b) identificarea surselor de finanţare pentru dotarea necesară; 

c) utilarea IT a şcolii din comuna 

d) construirea de parteneriate cu agenţi privaţi şi implicarea acestora în activităţi comerciale în sfera IT, 
eventual asigurarea de spaţii în cămine culturale pentru înfiinţare şi derulare activităţi specifice; 

e) informatizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie (registru agricol, taxe şi impozite, 
evidenţa populaţiei, etc.); 

f) coordonarea cu alte activităţi a acestui domeniu – înfiinţarea punctului de informare şi conectarea sa la 
surse de informare locale, judeţene şi naţionale; 

Componenta 3.4. Reabilitare şi construcţie săli şi terenuri de sport 

Obiectivul componentei 

Menţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare a populaţiei prin asigurarea de condiţii pentru 
practicarea sporturilor. 

Justificare 

În absenţa resurselor financiare s-a constatat în ultimul timp o subfinanţare a bazei materiale sportive pe 
raza comunei. Cum această latură nu este una pur administrativă, vor trebui construite parteneriate cu 
agenţi privaţi pentru construirea de baze sportive şi de agrement, parteneriate care să contribuie la 
reducerea costurilor de întreţinere. 

Astfel ca este imperios necesar să se modernizeze în prima fază terenul de sport şi sală de sport de lângă 
şcoală, precum şi amenajarea unui stadion al localităţii, cum au alte comune, urmând ca agenţii 
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economici locali sa finanţeze o echipă în campionatul judeţean de fotbal. 

Aceste reabilitări implică costuri destul de ridicate şi din acest motiv este necesară cointeresarea agenţilor 
economici privaţi pentru finanţarea acestor obiective, cum ar fi darea în folosinţă a unor terenuri, etc. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spaţiilor pentru sport, precum şi 

a unei analize de cost; 

b) identificarea agenţilor economici privaţi interesaţi să investească în aşa ceva; 

c) identificarea surselor guvernamentale şi externe ce pot fi utilizate; 

d) reabilitarea terenului de sport de pe lângă şcoala şi a stadionului; 

e) reabilitarea sălii de sport a şcolii. 

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate 

Sănătatea este o componenta extrem de importanţa în dezvoltarea unei comunităţi, iar asistenţă socială 
este veriga care face legătura cu persoanele aflate în dificultate. 

Polarizarea averilor va duce în viitor la creşterea nevoilor de asistenţă socială şi, din păcate, sistemul de 
asistenţă socială din România prezintă grave lacune, neexistând infrastructura de servicii, în absenţa 
furnizorilor de servicii sociale. Obiectivul acestei priorităţi constă în modernizarea infrastructurii pentru 
servicii de sănătate şi crearea premizelor pentru apariţia infrastructurii de asistenţă socială. 

Componenta 4.1. Dotarea serviciului de asistenţă socială al primăriei, înființarea unui cămin de 
bătrâni, a unui sistem de îngrijiri la domiciliu şi a unui centru social 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea situaţiei sociale a grupurilor dezavantajate din comuna si diversificarea gamei de servicii 
sociale oferite. 

Justificare 

Primăria are în acest moment un serviciu public de asistenţă socială, însă slab dezvoltat și dotat, fapt care 
conduce practic la inexistenţa calității serviciilor sociale pe raza comunei. Există un referent pe probleme 
sociale, rolul acestuia fiind de a desfășura anchete sociale pentru acordarea ajutorului social şi a altor 
ajutoare sociale de stat. Ca atare, în condiţiile date, este necesară dimensionarea corespunzătoare și 
dotarea serviciu public de asistenţă socială pentru a putea furniza în cadru legal servicii sociale. Acest 
serviciu va identifica nevoile de asistenţă socială locale. Dintr-o analiză sumară se constată o pondere 
ridicată a populaţiei în vârstă şi din acest motiv serviciile vor fi canalizate spre îngrijiri la domiciliu şi 
spre realizarea unui azil de bătrâni. 

O altă direcţie care trebuie dezvoltată este cea a unui centru de zi pentru copii ai căror părinţi sunt plecaţi 
din ţară, cu rolul de a preîntâmpina deviaţia juvenilă, centru în care elevii să-şi facă temele, fiind asistaţi 
în acest sens şi să aibă facilităţi de petrecere a timpului liber: calculator, internet, sala de sport, etc. În 
acelaşi timp, este evident că furnizarea unor servicii sociale de calitate presupune implicarea întregii 
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comunităţi şi aici trebuiesc stimulate parteneriatele cu diversele culte, parohii şi ONG-uri. Aceste entităţi 
trebuiesc întâi identificate, pentru ca apoi să devină administratorii unor astfel de activităţi. Acest mod de 
organizare ar reduce costurile. După ce aceste servicii vor fi puse în stare de funcţionare, ar urma ca ele 
sa fie externalizate către diverşi furnizori. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) Dezvoltarea serviciului public de asistenţă socială prin înzestrarea acestuia cu un patrimoniu, eventual 
clădire şi dotări existente la căminul cultural al comunei; 

b) reacreditarea de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a 

serviciului public de asistenţă socială pentru a respecta cerinţele legii şi pentru 

a avea acces la fonduri guvernamentale şi externe; 

c) efectuarea unei analize a nevoilor de asistenţă socială la nivelul comunei; 

d) identificarea actorilor locali cu potenţial de dezvoltare a serviciilor sociale 

(parohii, culte, ONG-uri) şi construirea de parteneriate pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale; 

e) elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate; 

f) identificarea surselor potenţiale de finanţare: Ministerul Muncii şi fonduri 

structurale; 

g) înfiinţarea unui cămin de bătrâni; 

h) înfiinţarea serviciului pentru îngrijiri la domiciliu; 

i) înfiinţarea unui centru social pentru persoane în dificultate (persoane fără 

adăpost, victime ale violenţei domestice, copii abandonaţi); 

j) identificarea potenţialilor actori sociali către care sa fie externalizate aceste 

servicii; 

Componenta 4.2. Măsuri de îmbunătăţire a actului medical 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din comuna prin creşterea calităţii actului medical. 

Justificare 

Actualmente infrastructura de sănătate a comunei nu răspunde cerinţelor din punct de vedere material 
deoarece în ultimii ani nu s-au mai investit fonduri în acest domeniu, ceea ce a dus la degradarea bazei 
materiale şi la scăderea calităţii actului medical. 
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Localitatea este deservită de 2 medici generaliști,   2 asistenţi medicali şi un medic stomatolog. Există un 
dispensar uman cu doua cabinete de medicină generală de familie şi un cabinet stomatologic. Există şi o 
farmacie. 

Această bază materială este insuficientă şi se impun măsuri complexe de îmbunătăţire. În acelaşi timp 
trebuie identificaţi parteneri pentru externalizarea serviciilor medicale şi acestora trebuie să li se creeze 
condiţii în acest sens (locuinţe de serviciu, alte stimulente, etc.). 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) efectuarea unui studiu local pentru identificarea direcţiilor de dezvoltare a asistenţei medicale la nivel 
de comună; 

b) stabilirea costurilor implicate de implementarea măsurilor identificate în urma studiului; 

c) identificarea surselor potenţiale de finanţare pentru implementarea acţiunilor în domeniul medical; 

d) înfiinţarea unui post de asistent medical comunitar; 

e) Elaborarea unui program complex de asigurare a securităţii umane faţă de expunerea la riscul de 
îmbolnăvire; 

f) Identificarea de potenţiali actori interesaţi în dezvoltarea sectorului medical la nivel de comună şi 
stimularea lor; 

g) Program de educaţie a populaţiei în domeniul vizat pentru adoptarea unui mod de viaţă sănătos; 

h) Construirea unui staţionar pentru supravegherea stării de sănătate; 

i) Monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană; poluare chimică, zgomot, etc.; 

j) Modernizarea şi dotarea dispensarului veterinar pentru a face faţă cerinţelor, în condiţiile în care 
numărul animalelor este destul de numeros pe raza comunei; 

k) Reabilitarea dispensarului medical. 

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administraţiei locale 

Furnizarea unor servicii mai bune către populaţie implică îmbunătăţirea actului de administrare a 
localităţii. Acest fapt implică modernizarea infrastructurii fizice (clădiri, echipamente, etc.) şi pregătirea 
permanentă a personalului pentru a putea face faţă cerinţelor. Implementarea acestor măsuri implică 
costuri şi este în sarcina autorităţilor locale să identifice modalităţile de finanţare şi să vadă dacă aceste 
investiţii aduc şi profituri, cum ar fi accesarea de fonduri externe, etc. 

Componenta 5.1. Întărire instituţională 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administrația publică locală întărirea capacităţii instituţionale 
- modernizarea infrastructurii fizice şi pregătirea personalului. 
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Justificare 

 Organizarea propriu zisă este similară cu a celorlalte localităţi rurale. În condiţiile aderării la Uniunea 
Europeană se impun măsuri de modernizare, atât a bazei materiale, cât şi a serviciilor.  

            Printre punctele tari ale instituţiei notăm faptul că există un program de perfecţionare continuă a 
personalului primăriei, iar accesul la informaţie este facil în condiţiile în care primăria are acces la 
informaţii datorită accesului la internet. Se poate astfel beneficia de multitudinea de programe de training 
care se vor derula în perioada următoare pentru specialiştii din mediul rural, mai ales în domeniul 
programelor de dezvoltare a localităţilor rurale. Primăria dispune de o dotare tehnică minimă pentru 
furnizarea serviciilor, dar această dotare materială va trebui îmbunătăţită pentru a fi în concordanţă cu 
necesităţile actuale. Pentru a face faţă provocărilor viitorului şi luând în calcul mărimea comunei, este 
evident că numărul actual de salariaţi ai primăriei este insuficient şi în acest scop va trebui angajat 
personal nou care trebuie în acelaşi timp pregătit. Personalul suplimentar implică şi cheltuieli 
suplimentare şi vor trebui identificate noi resurse financiare. Vor trebui accesate fondurile destinate 
modernizării administraţiei locale pentru a uşura bugetul local de cheltuieli suplimentare. Ar fi extrem de 
utilă înfrăţirea instituţională cu o localitate similară ca mărime din Uniunea Europeană pentru a vedea 
modul de organizare a acesteia şi a obţine transferul de expertiză. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) Reabilitarea sediului și corpurilor primăriei; 

b) Programe de dotare şi întărire instituţională a administraţiei publice; 

c) Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la sistemele actuale de comunicare; 

d) Identificarea oportunităţilor şi derularea unor programe de perfecţionare profesională continuă a 
personalului din administraţia publică în corelaţie cu exigenţele impuse de creşterea autonomiei în 
administraţia publică locală şi cu exigenţele pentru executarea sarcinilor de serviciu; 

e) Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru intervenţii în cazuri de 
forţa majoră – identificarea surselor potenţiale de finanţare; 

f) Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru lucrări de investiţii şi 
exploatare a patrimoniului comunei – identificarea surselor de finanţare; 

g) Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţări din fondurile destinate modernizării administraţiei 
locale; 

h) Întărirea instituţionala a Primăriei pentru realizarea unei activităţi performante a actului de 
administrare; 

i) Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru creşterea participării cetăţenilor la viaţa 
comunei – stabilirea unor modalităţi de consultare a cetăţenilor; 

j) Constituirea de parteneriate public – privat pentru exploatarea unor investiţii ale comunităţii şi pentru 
valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public: identificarea actorilor locali care pot fi implicaţi; 

k) Încurajarea formelor de asociere a societăţii civile pentru participarea la viaţa publică a localităţii – 
identificarea nucleelor existente şi potenţiale şi sprijinirea acestora; 
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Componenta 5.2. Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea 
programelor informatice la registrul agricol, taxe şi impozite, etc. 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locală prin utilizarea tehnologiei IT în 
activitatea curentă. 

 

Justificare 

În acest moment toate înregistrările ce ţin de administraţia locală se fac în format 

clasic, adică pe hârtie, administraţia fiind parțial informatizată. În condiţiile creşterii 

numerice a populaţiei, neaplicarea programelor informatizate duce la pierderi importante de timp, atât 
pentru contribuabili, cât şi pentru angajaţii primăriei, o menţinere a înregistrărilor necorespunzătoare şi în 
general o calitate scăzută a serviciilor administraţiei. Se impune ca o necesitate utilizarea programelor 
informatice pentru menţinerea înregistrărilor (registru agricol, cadastru, taxe şi impozite, recensăminte) şi 
pregătirea personalului propriu pentru utilizarea acestor programe. Implementarea acestor programe 
informatice ar contribui şi la obţinerea unor date mult mai clare şi actualizate la nivel de comună, fapt 
care ar permite şi analize mai bune şi elaborarea unor măsuri de intervenţie corespunzătoare. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) analiza nevoilor pentru implementarea programelor informatice; 

b) identificarea furnizorilor de programe informatice; 

c) pregătirea personalului propriu al primăriei pentru utilizarea programelor informatice; 

d) achiziţionarea şi dotarea cu echipamente IT; 

e) achiziţionarea programelor informatice; 

Componenta 5.3. Îmbunătăţirea activităţii compartimentului Ordine şi siguranţă publică prin 
reabilitarea şi dotarea sediului Poliţiei şi organizarea sistemului de pază comunală şi obştească 

Obiectivul componentei 

Modernizarea serviciului de ordine şi siguranţă publică – îmbunătăţirea infrastructurii fizice, pregătirea 
personalului şi organizarea serviciului. 

Justificare 

În acest moment, la nivelul comunei există un sediu de poliţie ce necesită 

reabilitare şi dotare. Există un serviciu de intervenţie pentru calamităţi, dar nu există un sistem de pază 
comunală şi obştească şi nici un sistem de pază al ţarinelor. În condiţiile date activitatea de ordine şi 
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siguranţă nu se desfăşoară la parametrii doriţi. 

Din acest motiv se impune o intervenţie rapidă în domeniu. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) reabilitarea şi dotarea sediului poliţiei ; 

b) completarea personalului postului de politie cu încă două poziţii; 

c) organizarea sistemului de pază comunală şi obştească; 

d) înfiinţarea sistemului de pază al ţarinelor; 

e) derularea unor campanii de educare a populaţiei în spiritul respectării legii. 

 

Componenta 5.4. Actualizarea si aprobarea PUG si PUZ – Managementul teritoriului 

Obiectivul componentei 

Actualizarea Planului Urbanistic General şi a Planului Urbanistic Zonal în 

concordanţă cu necesităţile de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020. 

Justificare: 

Vor trebui efectuate studii şi cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potenţial economic, 
social, ecologic, tehnologic şi crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potenţial. O latură 
importanţă a acestui proces este cea de consultare a populaţiei cu privire la direcţiile de dezvoltare ale 
comunei în viitor. Va trebui adoptat un concept european de organizare teritorială pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de dezvoltare urbană. 

Este evident că în viitorul apropiat trebuiesc întreprinse măsuri de reabilitare termică a clădirilor 
construite după 1950 şi în acest sens trebuie derulat un program de informare a populaţiei, care să includă 
şi facilităţile pe care le acorda statul român. 

Este nevoie să se aplice codul construcţiilor privind locuinţele . 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) Obţinerea de asistenţă în domeniu de la firme specializate; 

b) Implicarea populaţiei prin consultări directe în legătură cu managementul teritoriului; 

c) Aplicarea codului construcţiile privind locuinţele; 

d) Informarea populaţiei cu privire la programele naționale in domeniul 

locuinţelor; 

e) Reabilitarea termică a clădirilor; 
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f) Reactualizarea datelor existente în conformitate cu liniile de dezvoltare 

planificate; 

g) Definitivarea planurilor urbanistice; 

Componenta 5.5. Înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei 

Obiectivul componentei 

Aducerea informaţiei europene şi guvernamentale în faţa populaţiei locale în scopul fructificării 
oportunităţilor legate de integrarea în Uniunea Europeană – accesare de fonduri structurale. 

Justificare 

La nivel de comună se constată ca o necesitate înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei pe diverse 
teme, începând cu cele legate de administrarea locală propriu zisă şi continuând cu oportunităţile care se 
deschid către comunitate odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Acest punct de informare nu trebuie să 
fie amenajat în sediul primăriei, el poate fi amenajat şi în sediul Căminului Cultural, dar necesită o dotare 
minimă (computer, imprimantă, copiator, acces telefon şi internet), precum şi o persoană angajată, care 
poate fi asimilată cu cea de Inspector Integrare Europeană. 

Însă previzibila apariţie a fondurilor structurale va însemna un volum de muncă uriaşă în scrierea şi 
implementarea proiectelor de dezvoltare, astfel ca acest compartiment va trebui suplimentat cu personal. 
Asta nu înseamnă cheltuieli suplimentare deoarece salariile implicate vor putea fi acoperite prin proiecte. 
Rolul persoanelor implicate este de a permite accesul oricărui cetăţean la oportunităţile care există. Tot 
acest departament poate întocmi proiecte de finanţare pentru administraţia locală, dar şi pentru cetăţenii 
comunei, în scopul absorbţiei fondurilor comunitare şi în special al fondurilor de dezvoltare agricolă – 
deschidere de noi afaceri, infrastructură rurală, etc. Această activitate prestată către terţi poate fi sursa de 
venit, dar în primul rând poate aduce sume importante sub forma de finanţare nerambursabilă în 
comunitatea locală. În condiţiile în care vor fi fonduri numeroase pentru dezvoltare rurală, primăria însăşi 
ar trebui să construiască un compartiment puternic şi funcţional din 2-3 persoane pentru accesarea de 
fonduri şi pentru derularea proiectelor. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) înfiinţarea unui punct de informare pentru locuitorii comunei; 

b) dotarea acestui punct şi alegerea personalului; 

c) pregătirea personalului şi participarea la diverse sesiuni de trening; 

d) sesiuni de informare a locuitorilor comunei; 

e) elaborarea de propuneri de finanţare; 

f) implementarea proiectelor; 

Prioritate 6. Dezvoltare economică 

Obiectivul acestei priorităţi constă în ridicarea nivelului de trai al populaţiei prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de dezvoltare economică a comunei Dămuc. Este evident că de activităţi aducătoare de venit 
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nu se ocupă administraţia locală, ci agenţii economici, însă administraţia poate sprijini dezvoltarea 
economică prin acordarea de diverse stimulente. 

Componenta 6.1. Industrie 

Obiectivul componentei: 

Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea industriei prin atragere de investitori, fapt care va 
conduce la creşterea numărului de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei şi îmbunătăţirea 
standardului de viaţă al populaţiei. 

Justificare 

Pe plan local există un potenţial deosebit de dezvoltare a unei industrii de valorificare a resurselor locale. 
În plus, există şi forţă de muncă necesară. Lipsesc însă fondurile necesare pentru investiţii de start-up, dar 
programul european de dezvoltare rurală include fonduri pentru deschiderea de mici activităţi economice 
în mediul rural, cum ar fi brutărie, fabrică de lapte, etc. 

Pentru a creşte veniturile la bugetul local, trebuiesc atrase şi alte firme care să-şi stabilească locaţia pe 
raza comunei, profitând de avantajul existenţei forţei de muncă a nivelului de salarizare mai scăzut faţă 
de zonele urbane. De exemplu, firmele de confecţii îşi vor schimba locaţiile în viitor, orientându-se către 
mediul rural, unde există forţă de munca. 

Vor trebui însă acordate anumite avantaje (acces la utilităţi, nivelul taxelor şi impozitelor, etc.) pentru a 
atrage potenţialii investitori, iar în faza iniţială cheltuielile legate de aceste avantaje vor fi mai mari decât 
veniturile, în condiţiile în care extinderea reţelei de utilităţi este costisitoare. 

Pe de altă parte, pentru populaţia comunei trebuiesc create condiţiile de dezvoltare de mici afaceri şi aici 
considerăm că stă cheia dezvoltării localităţii. Si în acest sens trebuie stimulat spiritul antreprenorial prin 
organizarea unor forme de pregătire, activităţi care sunt finanţate prin numeroase proiecte. În acelaşi timp 
informaţia despre afaceri trebuie sa ajungă la localnici deoarece există numeroase oportunităţi de 
finanţare pentru diverse afaceri şi pentru sprijinirea întreprinzătorilor la start. Fondurile europene au de 
asemenea o componentă pentru IMM-uri. Mici afaceri care au şanse pe plan local pot fi: 

- Fabrici de cherestea; 

- Fabrici de mic mobilier, tâmplărie lemn cu geam termopan şi produse manufacturiere de artizanat şi 
jucării; 

- Fabrici de lactate; 

- Brutărie; 

- Puncte de colectare lapte, produse agricole, ciuperci, etc.; 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) fixarea prin PUG a unei zone destinate amplasamentelor industriale: asigurarea de utilităţi şi cai de 
acces; 

b) identificarea de potenţiali investitori în zonă, contactarea lor şi efectuarea unor oferte; 
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c) promovarea spiritului antreprenorial în rândul populaţiei comunei prin organizarea a diverse forme de 
pregătire în domeniu; 

d) informarea populaţiei cu privire la oportunităţile de finanţare pentru dezvoltarea industrială; 

 

Componenta 6.2. Agricultura 

Obiectivul componentei 

Creşterea productivităţii în sectorul agricol şi reducerea populaţiei ocupate în agricultura de subzistentă. 

Justificare 

La nivelul comunei populaţia ocupată în agricultură este destul de ampla deoarece suprafeţele agricole 
sunt foarte mari. Populaţia creşte animale în gospodării pentru obţinerea unor produse pentru consumul 
propriu. 

Se impun mai multe măsuri pentru apropierea agriculturii de nivelul existent în Uniunea Europeană. 
Administraţia locală are un rol important în informarea populaţiei cu privire la cerinţele UE în domeniul 
agricol şi de stimulare a întreprinzătorilor interesaţi să investească în acest domeniu. În plus, vor există 
numeroase posibilităţi de finanţare în domeniu. Sectorul agricol va suferi schimbări radicale în următorii 
ani, iar pentru localnici vor trebui investiţii masive pentru a putea face faţă concurenţei. Localitatea 
dispune de avantajul comparativ al absenţei poluării solului, îngrăşămintele chimice fiind folosite la scară 
redusă. Acest fapt permite dezvoltarea unei agriculturi ecologice care şi-ar putea găsi piaţa de desfacere 
în Uniunea Europeană, mai ales că forţă de muncă este mai ieftină. În plus, un alt domeniu este cel al 
amenajărilor de sere şi solarii, nefructificat până în prezent. Dar adevărata provocare o reprezintă 
activităţi noi, cum ar fi creşterea prepeliţelor, ciupercării si alte activităţi de acest gen, pentru care însă nu 
există expertiză. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) informarea populaţiei cu privire la reglementările în domeniul agriculturii şi zootehniei: subvenţii, 
facilităţi, etc.; 

b) sprijin pentru investitorii interesaţi de amenajări de luciu de apă pentru piscicultura şi acvacultura; 

c) sprijin pentru organizarea de puncte de colectare a laptelui – identificarea firmelor interesate să preia 
laptele şi analiza preţurilor; asigurarea logisticii; 

d) sprijinirea deschiderii de afaceri în agricultură de către întreprinzători (sere, ciupercării, creştere de 
prepeliţe, etc.); sprijinul se poate face prin asigurarea de consultanţă gratuită; 

e) asigurarea de consultanţă agricolă de specialitate; 

f) dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare centre de predare; 

g) promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii – asigurarea unui service pentru utilaje agricole; 
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Componenta 6.3. Comerţ 

Obiectivul componentei 

Crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat pe raza comunei Dămuc, comerţ 
care să respecte reglementările în vigoare şi care să nu pericliteze sănătatea populaţiei. 

Justificare 

Pe raza comunei comerţul se desfăşoară prin intermediul  punctelor comerciale particulare, spaţiile 
comerciale fiind amplasate în locuinţe proprii sau spaţii închiriate. 

Apariţia acestora puncte de desfacere s-a făcut într-un mod nesistematizat, iar condiţiile de desfacere nu 
respectă reglementările, care nici nu sunt cunoscute de către comercianţi. Ca atare, aceste reglementări 
trebuiesc făcute cunoscute. În plus trebuie constituit un cadru sistematizat de desfăşurare a comerţului. 
Aceste afaceri sunt în acest moment în situaţie de risc datorită necesităţii respectării noilor reglementari, 
fapt care implică investiţii financiare semnificative în renovări de spaţii şi dotări, regimul sever al 
condiţiilor de comercializare a produselor alimentare impunând cheltuieli ridicate pentru investiţii. În 
contextul viitoarelor evoluţii în domeniu, este previzibil falimentul acestor mici puncte de desfacere şi 
apariţia unor magazine cu o gama mai variată de produse, în condiţiile în care micii comercianţi vor 
trebui sa facă investiţii mari pentru a se alinia la standarde, investiţii imposibil de făcut în acest moment.  

Atribuţia administraţiei locale în domeniu este de a veghea la respectarea reglementărilor. 

Se preconizează apariţia unor puncte de comercializare a materialelor de construcţii. În contextul actual 
domeniul construcţiilor va căpăta o dezvoltare foarte puternică deoarece fondurile europene pentru 
infrastructură vor contribui la creşterea cererii pentru materiale de construcţii şi în general la creşterea 
nivelului de trai, fapt ce implică un consum de bunuri ridicat. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) informarea comercianţilor cu privire la condiţiile de comercializare a produselor alimentare; 

b) stabilirea mecanismelor de control a respectării reglementarilor in vigoare 

c) identificarea de comercianţi doritori să investească; 

d) asigurarea facilităţilor necesare (utilităţi) pentru localizarea acestor afaceri în comună 

 

Componenta 6.4. Servicii 

Obiectivul componentei: 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite către populaţie pe raza comunei. 

Justificare: 

Infrastructura de servicii este mai puţin dezvoltată în localitatea Dămuc şi acest fapt conduce de 
deplasarea populaţiei către alte localităţi pentru rezolvarea problemelor, cu efect legat de creşterea 
costurilor acestor servicii. Administraţia locală poate stimula potenţialii investitori în domeniul 
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serviciilor, de exemplu prin acordarea unor terenuri sau spaţii prin contracte de parteneriat. 

În acest scop se impune identificarea serviciilor necesare pe raza comunei şi elaborarea unor oferte, care 
să includă acces la utilităţi, etc. Domeniul serviciilor, dezvoltat haotic până în acest moment, va suferi 
mari schimbări în perioada următoare. Este în sarcina administraţiei locale să întrevadă aceste evoluţii, să 
le sprijine şi să profite de pe urma lor. 

Nu trebuiesc neglijate serviciile prestate de către furnizori de mărime redusă (cum ar fi tâmplărie 
aluminiu, izolări termice de clădiri, etc. La situaţia actuală a fondului locativ, în viitorul apropiat vor 
trebui aduse îmbunătăţiri, ceea ce înseamnă activitate pentru mici meseriaşi. Stimularea spiritului 
antreprenorial şi informarea cetăţenilor cu privire la oportunităţi legate de diverse scheme de finanţare ar 
reduce costurile faţă de cele practicate de firme din alte localităţi (datorită transportului şi a costurilor mai 
mari cu forţă de muncă) şi ar contribui şi la bugetul local prin plata de taxe şi impozite. 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) informarea prestatorilor de servicii cu privire la cerinţele în domeniu; 

b) promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali şi pentru dezvoltarea unor activităţi 
economice în domeniul serviciilor; 

c) înfiinţarea unor servicii de consultanţă în domeniu, inclusiv pentru accesarea de fonduri europene. 

Componenta 6.5. Turism şi agroturism 

Obiectivul componentei 

Obţinerea de resurse financiare prin iniţierea de afaceri în domeniul turismului şi al 

agroturismului. 

Justificare 

Activitatea turistică la nivelul comunei este foarte puţin dezvoltată şi din acest motiv şi veniturile din 
astfel de activităţi sunt reduse. 

Mult mai fezabilă în primă fază pare varianta construirii unor pensiuni agroturistice private, incluse apoi 
în circuitul turistic. Astfel se poate testa şi piaţa. Vor trebui însă construite oferte turistice complete cu 
activităţi diversificate (obiceiuri populare, călărie, pescuit, etc.). 

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse: 

a) promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes turistic în 

asociere cu alte activităţi care pot căpăta specific local (vânătoare, pescuit 

sportiv, etc.); 

b) amenajarea unei zone de agrement ; 

c) crearea infrastructurii pentru turism şi agroturism – căi de acces şi alte utilităţi; 
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d) crearea de condiţii alternative pentru petrecerea timpului liber de către turişti; 

e) sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în domeniu – pensiuni turistice cu iaz, 
etc. 

f) amenajarea unui punct de informare pentru turişti şi pentru întreprinzători în turism, oferindu-se 
informaţii despre oportunităţi de finanţare, standarde, legislaţie, etc. 
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Capitolul VII. Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție 

  

1. EDUCAȚIE 

 

Acțiuni propuse   Durata* 

   

Reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ (mobilier nou în săli de clasă, 
aviziere);  

 

 

1-4  

Dotări IT ale unităților de învățământ – echipamentele se uzează;   1-2  

Amenajare teren de sport la Școala Gimnazială;   1-3  

Amenajare spații de joacă la Grădinițe;   1-2  

Construire unei săli de sport în localitatea Dămuc;   1-2  

Înființare/ amenajare baze sportive în fiecare sat din comună;   1-4  

Achiziționare microbuze școlare;   1-2  

Amenajare curți și împrejmuiri la grădinițe, școli și parcuri;   1-3  

Înființarea unei școli profesionale de meserii;   2-4  

Achiziționarea periodică de materiale didactice pentru desfășurarea activităților;   1-7  

Desfășurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea comportamentului și a 
deprinderilor față de mediu în grădinițe și școli; conștientizarea cadrelor didactice în ceea ce 
privește influența și rolul de formator.  

 

 

 

1-7  

Responsabili  

Compartiment achiziții publice  

Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  

Resurse disponibile  

 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale – Ministerul Educației și Cercetării  
 Împrumuturi,  
 PO Capital Uman  
 PO Regional – Axa Prioritară 10  
 PNDR - Măsura 7, Submăsura 7.2  



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 

Comuna Dămuc - Județul Neamț 
 

113 

 

 Program Național Dezvoltare Locală  
 Fonduri europene Grupuri de Acțiune Locală (GAL)  

Etape pentru finanțarea proiectului 

I. Realizare SF  

II. Obținere avize  

III. Analiza situației actuale și a necesarului în ceea ce privește dotarea (inclusiv IT)  

IV. Efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spațiilor pentru sport, precum și a unei analize de cost  

V. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  

VI. Programe/campanii educaționale privind protecția mediului  

 
2. CULTURĂ ȘI ARTĂ  
 
 

Acțiuni propuse  
 

Durata*   

 
Dotare cămine culturale;  
 

 
1-3  

Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii comunale;  
 

1-2  

Dotare biblioteca comunală;  
 
Achiziționare autocar; 
 

1-2  
 
1-2 

Înființare punct de informare în cadrul căminului cultural;  
 

1-3  

Amenajare curți și împrejmuiri la căminele culturale;  
 

1-4  

Construire patinoar în comună;  
 
Construirea unui centru cultural modern; 
 
 Achiziționarea de scenă și instrumente muzicale; 

1-3  
 
1-7 

1-2 

Restaurarea/conservarea bisericilor;  
 

1-2  

Responsabili  

 
Compartiment achiziții publice  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Biblioteca comunală  
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Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale – Ministerul Culturii  
 Împrumuturi,  
 PO Capital Uman  
 PO Regional – Axa Prioritară 5  
 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2, 7.6  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
Identificarea de actori locali care să investească;  
Identificarea agenților economici interesați în construirea de parteneriate pentru susținerea activităților 
culturale și cointeresarea acestora pentru investiții în infrastructură 
  
I. Pregătire cerere/ documente specifice  
II. Obținere avize  
III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  
IV. Organizare programe culturale  
 
 

3. SĂNATATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
 

3.1 SĂNĂTATE/ SERVICII MEDICALE  

 

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

Înființare cabinete medicale în satele unde nu există;  
 

1-5  

Studiu în vederea stabilirii calității apelor de la sursele de apă subterane și de suprafață de pe 
teritoriul comunei;  
 

1-2  

Program complex de asigurare a securității umane față de expunerea la riscul de îmbolnăvire.  
 
 

1-2  

Responsabili  
 
Serviciu asistență social și comunitară  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale – Ministerul Sănătății  
 Împrumuturi,  
 PO Capital Uman - Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2  
 PO Regional Axa prioritară 8  

 
 
 
 

Etape pentru finanțarea proiectului  
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I. Efectuarea unui studiu local pentru identificarea direcțiilor de dezvoltare a asistenței medicale  
II. Pregătire SF  
III. Obținere avize  
IV. Pregătire cerere de finanțare  
 
 
3.2 ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Consiliere psihologică pentru copiii abandonați/lăsați în grija altor persoane din cadrul ori din 
afara familiei;  
 

1-7  

Construire bloc ANL;  
 

1-3  

Construirea unui centru de zi destinat persoanelor defavorizate;  
 

1-2  

Construirea unui centru pentru persoane vârstnice;  
 

1-2  

Înființare post de psiholog și personal specializat în vederea consilierii persoanelor cu 
probleme (mame singure-familii monoparentale; persoane care consumă alcool și alte persoane 
aflate în dificultate);  
 

1-2  

Înființare posturi de asistent social;  
 

1-2  

Campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea serviciilor de asistență socială;  
 

1-7  

Identificarea de potențiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care să preia administrarea sau 
să sprijine aceste servicii.  
 

1-7  

Responsabili  

 
Compartiment asistență socială , stare civilă și registru agricol  
 
Resurse disponibile  

 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale – Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale  
 Împrumuturi,  
 PO Capital Uman - Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2  
 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2  
 PO Regional Axa prioritară 8  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Realizare analiză socială  
II. Elaborarea unui plan de servicii sociale  
III. Realizare expertiza tehnică  
IV. Pregătire SF  
V. Obținere avize  
VI. Pregătire cerere de finanțare  
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4. INFRASTRUCTURA  
 
4.1 ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ  
 
Acțiuni propuse  

 
Durata 

 
Campanii de educație a populației în spiritul respectării legii; 
 
Achiziționarea unei mașini de pompieri; 
 
Achiziționarea unei mașini de salvare. 
 
 

1-7 

 
1-7 

1-7 
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Responsabil 

  
Compartiment administrativ  
 
Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale  
 
4.2 CONDIȚII DE LOCUIT  
 
 

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

 
Aplicarea Codului construcțiilor privind locuințele (reabilitarea celor vechi și construirea 
altora noi);  
 

1-7  

Acțiune educativă de conștientizare a locuitorilor cu privire la exigențele condițiilor de 
locuit;  
 

1-7  

Construire bloc ANL;  
 

1-3  

Responsabili  
 
Compartiment achiziții publice  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Compartiment autorizări și disciplină în construcții  
 
Resurse disponibile 
  

 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Efectuarea unui studiu local pentru identificarea nevoilor  
II. Pregătire SF  
III. Obținere avize  
IV. Pregătire cerere de finanțare  
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4.3 TEHNICO - EDILITAR  

 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

 
Introducerea rețelei de gaz metan pentru acoperirea nevoilor energetice ale populației și 
instituțiilor;  
 

1-4  

Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei de canalizare;  
 

1-4  

Înființarea, modernizarea și extinderea rețelei de furnizare a apei potabile în comuna 
Dămuc; 
  

1-4  

Construire stații de epurare – stație locală;  
 
Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la rețeaua 
edilitară pentru eliminarea expunerii la poluare și agenți patogeni.  
 

1-3  
 

1-7 

 

Responsabili  
 
Compartiment achiziții publice  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Împrumuturi  
 PNDR, Măsura 7, Submăsura 7.2  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Realizare SF  
II. Obținere avize  
III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  
 
 
4.4 REȚEA ENERGETICĂ  
 
  

Acțiuni propuse   Durata *  
   

Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public;   

 

1-3  

Modernizarea iluminatului public cu led;  
 

 1-2  

Valorificarea resurselor energetice regenerabile – eoliene, energia solară;   

 

1-7  

Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetică produselor agricole.   
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1-7  
Responsabili  

 
Compartiment achiziții publice  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte 
  
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură  
 
Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale,  
 

 Fonduri guvernamentale  
 Împrumuturi  
 PNDR, Măsura 7, Submăsura 7.2  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Realizare SF  
II. Obținere avize  
III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  

 
 

4.5 REȚEA DE TRANSPORT  
 

  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Dămuc;  1-4  

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație forestieră și agricolă;  1-4  

Amenajare refugii de călători;  
 

1-2  

Modernizarea rețelelor de transport rutier (drumuri comunale): lucrări canalizare, rețele apa, 
asfaltare, rigole scurgere, piste bicicliști, rampe de acces persoane handicap;  
 

1-4  

Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței în circulația publică și 
asigurarea liberei deplasări a cetățenilor;  
 

1-4  

Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane și de marfă din zona și promovarea 
acestuia în rândul transportatorilor locali.  
 

1-7  

Responsabili  

 
Compartiment achiziții publice  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Compartiment administrativ  
 
Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale;  
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Resurse disponibile  
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Fonduri private  
 Împrumuturi  
 PNDR – Măsura 4  

 

 Fonduri guvernamentale  
 Împrumuturi  
 PNDR, Măsura 7, Submăsura 7.2  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Realizare SF  
II. Obținere avize  
III. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  
 

 
5. AGRICULTURA - SILVICULTURA  
 
5.1AGRICULTURA  

 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata *  

  
Reabilitarea torenților, versanților în zonele de risc de eroziune și execuția lucrărilor de îndiguire 
în zonele de risc de inundații;  
 

1-7  

Înființarea unui târg - obor pentru comercializarea animalelor ;  
 

1-2  

Înființarea unei piețe de comercializare a produselor agroalimentare;  1-2  

Înființarea unui depozit de legume-fructe ;  
 

1-3  

Ecologizarea albiei râurilor;  
 

1-3  

Înființarea de pepiniere pentru plantarea puieților forestieri;  
 

1-2  

Promovarea unei politici agricole care să conducă la performanța și la valorificarea biomasei 
(nealimentar);  
 

1-7  

Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură;  
 

1-7  

Responsabili  

 
Compartiment registru agricol  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultura 
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Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Asigurarea de consultanta agricolă de specialitate  
II. Organizarea de întâlniri de informare  
III. Sprijinirea persoanelor fizice și juridice care pregătesc proiecte să obțină avizele necesare  
IV. Obținere avize  
V. Pregătire cerere de finanțare  
 
 

5.2 SILVICULTURA 

 
  

Acțiuni propuse  
 

 

 

Durata*  

   
Lucrări de împădurire și amenajarea de perdele forestiere;   

 

1-7  

Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă pentru valorificare energetică;   

 

1-7  

Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de păduri private.   

 

1-7  

Responsabili  
 
Compartiment registru agricol  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultura  
 
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Fonduri private  
 Împrumuturi  
  PNDR – Măsura 4, Submăsura 4.1 a 

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Asigurarea de consultanta agricola de specialitate  
II. Organizarea de întâlniri de informare  
III. Sprijinirea persoanelor fizice și juridice care pregătesc proiecte sa obțină avizele necesare  
IV. Obținere avize  
V. Pregătire cerere de finanțare  
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6. INDUSTRIE – COMERȚ - SERVICII  
 
6.1 INDUSTRIE  
 
Acțiuni propuse  Durata*  

  
Acțiuni de sprijinire a mediului de afaceri local;  
 

1-7  

Sprijinirea înființării de firme prelucrătoare a materialului lemnos;  
 

1-3  

Sprijin pentru dezvoltarea industriei bazate pe prelucrarea resurselor agricole;  1-3  

Acordarea de sprijin pentru înființarea de asociații și grupuri de producători locali în vederea 
amplificării producției și comercializării produselor locale;  
 

1-7  

Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activități de producție pentru 
valorificarea resurselor locale  

1-7  

  

  

  

  
 
Responsabili  

 
Compartiment registru agricol  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  

  Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale– ANIMMC  
 Fonduri private  
 Împrumuturi,  
 PNDR – Măsura 6, Submăsura 6.2, 6.4  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Asigurarea de consultanta de specialitate  
II. Organizarea de întâlniri de informare  
III. Obținere avize  
IV. Pregătire cerere de finanțare  
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6.2 COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  
 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale;  
 

1-4  

Înființarea unor spații comerciale de alimentație publică de tip SUPERMARKET  
 

1-3  

Responsabili  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  

 
  Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Fonduri private  
 Împrumuturi,  
 PNDR – Măsura 6, Submăsura 6.2, 6.4  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Asigurarea de consultanta de specialitate  
II. Organizarea de întâlniri de informare  
III. Obținere avize  
IV. Pregătire cerere de finanțare  
 
6.3 SERVICII  

 
Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  

Înființare punct bancar 
  

1-2  

Înființare unități reparații electrocasnice și electronice;cizmărie; croitorie, coafor, frizerie, 
secții pentru reparații utilaje agricole  

1-2  

Punct de informare a populației cu privire la legislația europeană  
 

1-3  

Responsabili  

 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 

Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Fonduri private  
 Împrumuturi  
 PO Capital Uman –Axa prioritară 3, OS 3.7  
 PNDR – Măsura 6, Submăsura 6.2, 6.4  
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Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Servicii de consultanta în domeniu, inclusiv pentru accesarea de fonduri europene  
II. Organizarea de întâlniri de informare  
 
7. TURISM  
 
  
Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Modernizarea infrastructurii;  
 

1-3  

Valorificarea zonei cu potențial turistic;  
 

1-7  

Identificarea potențialilor investitori în turism/agroturism;  
 

1-2  

Înființarea și amenajarea zonelor de agrement și de picnic;  
 

1-3  

Construire de pensiuni agroturistice;  
 

1-3  

Construire patinoar 
 

1-2  

Promovarea traseelor turistice existente în comuna;  
 

1-3  

Amenajarea traseelor turistice existente în comună;  
 

1-3  

Informare și asistenta privind fondurile interne și externe disponibile;  
 

1-7  

Accesarea fondurilor disponibile (POR, PNDR etc.)  
 

1-3  

Responsabili  

 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale,  
  Fonduri guvernamentale  
 Fonduri private  
 Împrumuturi  
 POR – axa prioritară 7  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I Servicii de consultanța în domeniu, inclusiv pentru accesarea de fonduri europene  
II Organizarea de întâlniri de informare  
III Sprijinirea întreprinzătorilor privați în deschiderea de afaceri în domeniu  
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8. MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
8.1 MANAGEMENTUL TERITORIULUI  

 
Acțiuni propuse  Durata*  

  

Crearea unei mentalități de abordare a vieții sociale și economice locale în care teritoriul 
constituie o resursă;  
 

1-7  

Studii și cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potențial economic, social, 
ecologic, tehnologic și crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potențial - 
completare, finalizare;  
 

1-7  

Definitivarea reconstituirii proprietății asupra terenurilor și clădirilor;  
 

1-7  

Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru îmbunătățirea condițiilor 
de dezvoltare rurală;  
 

1-7  

Responsabili  
 
Compartiment juridic și relații publice  
 
Compartiment administrativ  
 
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Fonduri private  
  

8.2 AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Reabilitarea torenților, versanților în zonele de risc de eroziune și execuția lucrărilor de 
îndiguire în zonele de risc de inundații;  
 

1-4  

Amenajarea/ corectarea torenților în zonele cu risc de eroziune;  
 

1-4  

Lucrări de stabilizare a versanților;  
 

1-4  

Lucrări de îndiguire în zonele cu risc de inundații;  
 

1-4  

Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare și 
asigurare acces;  
 

1-2  

Constituirea și actualizarea permanentă a unei baze de date privind situația teritoriului;  1-7  
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Responsabili  

 
Compartiment administrativ  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură 
  
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Fonduri private  

 
 
 
9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
 
9.1 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR  
 
  

Acțiuni propus  
 

Durata*  

  

Activități de educare a populației cu privire la necesitatea și modul de gestionare a 
deșeurilor menajere solide;  
 

1-7  

Dotarea cu infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor – achiziționare 
pubele;  
 

1-2  

Crearea infrastructurii locale de colectare și depozitare intermediară a deșeurilor solide;  
 

1-3  

Înființarea unui Centru de colectare/ procesare primară a deșeurilor plastice;  1-3  

Ecologizarea albiei râurilor;  
 

1-3  

Responsabili  
 
Compartiment administrativ  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale,  
 PNDR, Măsura 7, Submăsura 7.2  
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9.2 SPAȚII VERZI  
 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  

Înființarea și amenajarea zonelor de agrement și de picnic;  
 

1-4  

Amenajare spații verzi la școli, grădinițe, cămine culturale;  
 

1-2  

Amenajare parc;  
 

1-3  

Realizarea unor spații verzi;  
 

1-4  

Program de conștientizare și educare a populației la toate nivelurile de vârstă.  
 

1-7  

Responsabili  
 
Compartiment registru agricol  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură  
 
Birou buget, finanțe, impozite, taxe și implementare proiecte  
 
Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale,  
 Fonduri private,  
 Împrumuturi,  
 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2  
 PO Infrastructura mare  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Consultarea populației cu privire la locațiile spatiilor de joacă și de agrement  
II. Campanii de educare a populației  
III. Analize și studii privind soluțiile tehnice de realizare a investiției  
IV. Realizare SF și analize de cost  
V. Obținere avize  
VI. Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  
 

9.3 STABILIZARE TERENURI  

 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Ecologizarea albiei râurilor;  
 

1-3  

Reabilitarea torenților, versanților în zonele de risc de eroziune și execuția lucrărilor de 
îndiguire în zonele de risc de inundații;  
 

1-4  
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Consolidarea malurilor și taluzurilor prin plantarea de zone verzi;  
 

1-3  

Lucrări de împădurire pentru stabilizarea terenurilor cu risc de alunecare de teren;  
 

1-4  

Realizarea de lucrări de stabilizare a versanților și a malurilor;  
 

1-3  

Responsabili  
 
Compartiment registru agricol  
 
Compartiment resurse umane, mediu, fond funciar, agricultură  
 
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Împrumuturi  
 POS Mediu  
 PNDR – Măsura 7, Submăsura 7.2  
 PO Infrastructura mare  

 
Etape pentru finanțarea proiectului 
 
I. Analize și studii privind soluțiile tehnice de realizare a investiției  
II. Realizare SF și analize de cost  
 

 
10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ  
 
10.1 INFRASTRUCTURA  

 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Reabilitare / modernizare și dotare sediu și corpurile primărie 
  

2-4  

Dotarea cu echipamente IT – harware, software, licențe;  
 

1-3  

Dotarea cu echipamente pentru protecție civilă:  
 

1-3  

Achiziționarea de rucsacuri stingere incendii;  
 

1-2  

Achiziționare sisteme și programe informatice pentru compartimente;  
 

1-7  

Achiziționare sistem de încălzire sediu și corpurile primărie;  
 

1-4  

Achiziționare mașină de tonaj pentru drumuri, mașină pentru dezăpezit și mașină de 
teren;  
 
Achiziționare utilaj multifuncțional pentru activitățile administrativ gospodărești din 
comună; 
 

1-3  
 

1-7 

Înființarea unui sistem de plată a facturilor (Pay Point);  1-2  
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Achiziționarea de servicii publicitare pentru promovarea obiectivelor din comună;  
 

1-2  

Achiziționare sistem de alarmare în sediu și corpurile primărie;  
 

1-5  

Programe de constituire și dezvoltare a bazei de utilaje și echipamente pentru intervenții 
în cazuri de forță majoră – identificarea surselor potențiale de finanțare  
 

3-6  

Responsabili  
 
Compartiment administrativ  
 
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale,  
 Fonduri guvernamentale  
 Împrumuturi  
 PO Capacitate Administrativă  
 PNDR – Măsura 19, Submăsura 19.1, 19.2 

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Pregătire SF  
II. Obținere avize  
III. Pregătire cerere de finanțare  

  
10.2  RESURSE UMANE  
 
Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Organizare/participare la programe de formare profesională continuă a personalului 
din administrația publică în corelație cu exigențele impuse de creșterea autonomiei în 
administrația publică locală și cu exigențele pentru executarea sarcinilor de serviciu  

1-7  

Responsabili  
 
Compartiment administrativ 
  
Resurse disponibile  

 
 Fonduri locale, guvernamentale  
 Împrumuturi  
 PO Capital Uman  
 PO Dezvoltarea capacității administrative – axa 1  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I Analiza nevoilor de formare ale angajaților  
II Pregătire cerere de finanțare și documentație conexă  
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10.3  PARTENERIATE PUBLIC - PRIVATE  
 
  

Acțiuni propuse  
 

Durata*  

  
Identificarea potențialilor investitori și construirea de parteneriate public private pentru 
dezvoltarea comunității  
 

1-2  

Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanțări din fondurile destinate 
modernizării administrației locale  

1-3  

 

Responsabili  
 
Compartiment administrativ  
 
Resurse disponibile  
 

 Fonduri locale,  
 Guvernamentale  
 Împrumuturi  
 PNDR  
 PO Dezvoltarea capacității administrative – axa 1  

 
Etape pentru finanțarea proiectului  
 
I. Pregătire SF  
II. Obținere avize  
III. Pregătire cerere de finanțare  
 

*(ani de la data aprobării și începerii acestui plan de acțiune) 
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 Capitolul VIII. Surse de finanțare pentru perioada 2021 - 2027 

 
 8.1 Surse de finanțare 

  Având în vedere că până la data elaborării prezentei strategii nu a fost publicate programele 
operaționale care pot fi accesate pentru perioada de programare 2021-2027 prezentăm mai jos sursele de 
finanțare aferente perioadei 2014-2020. Fondurile alocate pentru perioada de programare 2014-2020 pot fi 
accesate și după anul 2020, perioada fiind prelungită până în anul 2023. Astfel vom prezenta mai jos  
 Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico- Socială Durabila a comunei Dămuc 
au fost identificate mai multe surse de finanțare, după cum urmează: 

1. Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)  

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a 
spaţiului rural din România.  

 Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii în dezvoltarea agriculturii şi a 
zonei rurale.  

 Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de 
euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile. 

 PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE 
PROGRAMARE 2014-2020  

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea 
către piață și procesare a produselor agricole;  

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;  

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale 
şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.  

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în 
sectoarele non-agricole din mediul rural;  

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram 
dedicate;  

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării 
LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea 
economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.  

 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea 
tehnică şi financiară a PNDR 2014 - 2020  

 Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru direcţii (axe) 
prioritare pentru finanţare prin FEADR. 
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Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural :  

Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea 
producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi 
pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), 
în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone.  

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele 
agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se 
materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a 
teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor agricole şi forestiere.  

 Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai 
mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi punerii în 
valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural. Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale - vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul 
agricol către alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi 
economic.  

 O a patra direcţie (Axa IV) – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de 
dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 

DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2020  

Măsura 4 - Investiţii în active fizice  

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea 
competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura 
agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și 
asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.  

OBIECTIVE:  

o Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității 
activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;  

o Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații 
comerciale;  

o Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;  
o Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și 

comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.  

BENEFICIARII:  

 Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;  
 Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, 

constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;  
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL:  

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul 
public nerambursabil va fi de 50%din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:  

 pentru proiectele care prevăd achiziții simple:  
 
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;  

 pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:  
 
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro  
pentru fermele mici din sectorul vegetal;  
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 
euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;  

 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:  
 
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;  
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% 
și nu va depăși:  

 pentru proiectele care prevăd achiziții simple:  
 
– maximum 500.000 euro;  

 pentru proiectele care prevăd construcții - montaj: 
 

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume 
în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic; 
 

 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:  

 - maximum 2.000.000 euro;  

 În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 
2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.  

Submăsura 4.1 a - Investiții în exploatații pomicole  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor 
pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de 
procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate 
de pepinierele pomicole.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a  

 • Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și 
îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;  

 • Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a 
comercializării directe a produselor obținute;  

 • Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;  

 • Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse 
regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie  

 



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 

Comuna Dămuc - Județul Neamț 
 

134 

 

BENEFICIARII:  

 Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;  
 Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, 

constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte 
legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească 
interesele propriilor membri.  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:  

 - Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer  

- Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

 - 100.000 euro pentru achiziții simple;  

 - 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);  

 - 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației 
agricole* (producție, procesare, comercializare).  

 Ferme medii :  

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);  

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 
(producție, procesare, comercializare).  

 Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer  

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).  

 Ferme mari:  

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);  

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 
(producție, procesare, comercializare).  

 Forme asociative :  

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;  
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- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer  

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;  

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* 
(producție, procesare, comercializare). 

4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care 
realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în 
Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:  

 • Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;  

 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;  

 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor 
GES;  

 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;  

 • Creşterea numărului de locuri de muncă.  

BENEFICIARII:  

 Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;  
 Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:  

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative  

- 40% pentru alte întreprinderi  

- nu va depăși:  

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț 
alimentar integrat;  

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la 
un lanț alimentar integrat;  

– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de 
solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care 
nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.  
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Submăsura 4.2 a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și 
necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din 
fructe.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.2 a:  

 • modernizarea și crearea de unități de procesare;  

 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;  

 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;  

 • îmbunătățirea controlului intern al calității; 

 • creșterea numărului de locuri de muncă;  

 • scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES. 

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:  

 Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;  
 Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru 

procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a 
Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.  

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:  

 Întreprinderi micro și mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 
depăși:  

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;  

 • 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, 
procesare și comercializare);  

 Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 
depăși:  

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;  

 • 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, 
condiționare, procesare și comercializare). 

 Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;  

 • 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, 
condiționare, procesare și comercializare).  
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Submăsura 4.3.1 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - Componenta infrastructura de IRIGAȚII  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de 
administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură 
agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.1:  

 • Înființarea unui sistem de irigații;  

BENEFICIARII:  

 Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole 
în conformitate cu legislația în vigoare.  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși::  

 - 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune;  

 - 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și 
repompare.  

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor  

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima 
dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.  

OBIECTIVE:  

o Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca 
şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la 
lanţurile alimentare integrate;  

 Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de 
modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și 
siguranţa la locul de muncă;  

 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștințe de bază, în vederea 
instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.  

 Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un 
efect pozitiv asupra economiei naționale în general.  

BENEFICIARII:  

 Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole  

 Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează 
împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește 
deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective  
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro:  
• va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:  
 - 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare  

 - 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;  
 
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale  
 
 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin 
înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în 
vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.  
 
 OBIECTIVELE submăsurii 6.2:  
 

o Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau 
membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;  

o Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi 
mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul 
rural;  

o Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;  
 

BENEFICIARII:  
 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;  

 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe 
care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o 
vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii 
proiectului (start -up)  

 
SPRIJINUL NERAMBURSABIL:  
- va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:  
 
 – 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;  
 – 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri 
fără a depăși 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.  
 
- va fi în valoare de:  
 
 – 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de 
agroturism  
 – 50.000 Euro/ proiect în cazul alor activități; 

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub - măsuri este sprijinirea investițiilor pentru 
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu 
structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni 
medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.  
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OBIECTIVE:  

 Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;  
 Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;  

 

BENEFICIARII:  

 Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă 
mică*:  

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro:  

 - se acordă în două tranșe astfel: 

 – 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;  

 – 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare; 

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.  

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.  

o Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole 
desfășurate în zonele rurale;  

o Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor 
populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;  

BENEFICIARII:  

 Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;  
 Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada 

cofinanțării;  
 Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în 
microîntreprinderi și întreprinderi mici  

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului  

 - nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali  

 - va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minim 

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale  

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:  
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o creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, 
constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;  

o crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ 
secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în 
domeniul agricol.  

OBIECTIVELE submăsurii 7.2  

 Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor 
contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în 
zonele rurale;  

 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din 
mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;  

BENEFICIARII:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  
 ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de 

tip after-school);  

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:  

 - 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și 
ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:  

 – 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de 
drumuri, apă sau apă uzată);  

 – 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată 
și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;  

 – 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;  

 – 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează 
mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.  

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural 
sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale 
inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.  

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:  

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de 
interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;  

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la 
creșterea nivelului de trai în zonele rurale;  

 Dezvoltare locală sustenabilă;  
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BENEFICIARII:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare;  
 Unități de cult conform legislației în vigoare;  
 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de utilitate publică, de clasă B;  
 Comunele conform legislației în vigoare;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:  
 - 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit 
dar  

 - nu va depăși 500.000 euro;  
 
Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol  
 
Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol  
 
 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este încurajarea înființării și funcționării 
administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.  
 
OBIECTIVELE submăsurii 9.1:  
 

 Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele 
pieței;  

 Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea 
vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;  

 Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită 
recoltării și disponibilității;  

 Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și 
facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.  

 

BENEFICIARII:  

 grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform 
legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:  

 – culturi de câmp;  

 – horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);  

 – creșterea animalelor și păsărilor, mixte;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:  

 - nu va depăși:  

 – anual 10% din valoarea producției comercializate  

 – 100.000 euro/ an  
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Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:  

 - Anul I - 10%;  

 - Anul II - 8%;  

 - Anul III - 6%;  

 - Anul IV - 5%;  

 - Anul IV - 4%;  

Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care 
nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut. 

Submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de înființare a grupurilor de 
producători în sectorul pomicol.  

OBIECTIVELE submăsurii 9.1a:  

 Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;  
 O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;  
 Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;  
 Crearea și promovarea lanțurilor scurte;  
 Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;  

BENEFICIARII:  

 Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au 
fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea 
sprijinului;  

 Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească 
anual 10% din valoarea producției comercializate și 100.000 euro/an  

 Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o 
perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.  

 Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul 
grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a 
producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.  

 Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului 
astfel:  

 • anul I - 10%  

 • anul II - 8%  

 • anul III - 6%  
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 • anul IV - 5%  

 • anul V - 4%.  

Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol  

 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul 
agroalimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de 
aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor 
categorii noi de consumatori.  

 OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, 
procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, 
ci şi  

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;  
 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin 

intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;  

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE 
COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de 
producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în funcție de submăsură:  

 Fermierii;  
 Organizații neguvernamentale;  
 Consilii Locale;  
 Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație 

publică;  

 PONDEREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL este de maxim 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile, dar nu va depăși 100.000 euro astfel:  

 - în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 
submăsuri (4.1/ 4.1a si/ sau 4.2/ 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din submăsurile 16.4 și 16.4a, în 
conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor submăsuri;  

 - valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri nu va depăși valoarea maximă 
acordată în cadrul submăsurii 16.4 și submăsurii 16.4.a;  

 - Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe 
proiect depus.  

LEADER  

 Grupurile de Acțiune Locală sunt entități ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din 
reprezentanți ai sectorului public, privat si civil, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui sa 
îndeplinească o serie de cerințe privind componenta, teritoriul acoperit si care vor implementa o strategie 
integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  
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 Acțiunile care vor fi intreprinse in cadrul Axei IV sunt sintetizate in cadrul a 3 masuri, respectiv :  

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor  

 SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei submăsuri este de a sprijini parteneriatelor privat-publice 
locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală .  

 OBIECTIVELE submăsurii 19.1:  

 Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi 
actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și 
de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER;  

 Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru GAL de a implica, în 
mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu numai nevoile și 
oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației;  

 Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o 
strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.  

BENEFICIARII:  

 Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă 
teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau 
parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ 
sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;  

 Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 
51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional 
(organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un 
teritoriu GAL;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100%:  

 Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/2013, 
până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel:  

 • cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de 
locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea 
financiară va fi 0,1euro/ locuitor  

 • cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, 
indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.  

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

OBIECTIVELE submăsurii 19.2:  

 Stimularea inovării;;  
 Consolidarea identității locale și a profilului local;  
 Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;  
 Soluționarea problemelor demografice;  
 Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;  
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 Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și 
membrii minorităților;  

 Creșterea competitivității la nivel local;  
 Conservarea resurselor și protecția mediului natural;  
 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.  

BENEFICIARII:  

 Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, cu 
respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;  

 În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor 
operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant 
nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a 
conflictului de interese;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.  

 - Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima 
prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.  

 - Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-
uri astfel:  

 – pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;  

 – pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;  

Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare  

OBIECTIVUL submăsurii 19.4  

 Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu activitățile de animare ale Grupurilor de 
Acțiune Locală ( GAL)  

BENEFICIARII:  

 Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) - Autoritate de 
Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada de 
programare 2014 - 2020.  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100%  

 • La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare și de animare nu 
trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile public totale efectuate pentru această 
Strategie;  

 • În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de funcționare și animare are în 
vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice 
mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei; 
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 • în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare mai mici de 20% / 
25%, respectarea ponderii bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul implementării 
acesteia.  

Tipuri de sprijin  

 - rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,  

 - plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 
Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013.  

2. Programul Operațional Regional (POR)  

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 
2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de 
investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.  

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe 
data de 23 iunie 2015.  

 Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la 
bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare 
Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:  

 Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de 
asimilare a inovării în firme, 

 IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității 
economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de 
programare strategică națională, sunt:  

  o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor 
în toate regiunile,  

  o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul 
an de viață.  

 Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în 
infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.  

 Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.  

 Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din 
România.  

 Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.  

 Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor 
mai puțin dezvoltate/izolate.  

 Infrastructură rutieră: gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept 
consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.  

 Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale 
subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.  
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 Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind 
dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.  

 Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a 
POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.  

 Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia 
Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020:  

  • Inovare şi cercetare;  

  • Agenda digitală;  

  • Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);  

  • Economie cu emisii reduse de carbon.  

 POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, 
infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în 
mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.  

 Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o 
alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională: 

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic  

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon  

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural  

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului  

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale  

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban  

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea 
funciară  

Axa prioritară 12: Asistență tehnică 
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Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice  

Suma alocată - 2374.57 mil euro 

Obiectiv:  

 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.  

Potențiali beneficiari  

 autorități publice centrale și locale  

Tipuri de activități:  

 eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora  
 eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora  
 investiții în iluminatul public  

Eficiența energetica a clădirilor publice:  

 - îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu 
superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;  

 - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde 
menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea 
și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;  

 - utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru 
încălzire și prepararea apei calde de consum;  

 - implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței 
energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente 
pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);  

 - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată și durată mare de viață;  

 - orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor 
și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări 
de reparații la fațade etc.);  

 - realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte 
implementate prin POR 2014 – 2020.  

Eficiența energetica a clădirilor rezidenţiale:  

 - îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, 
planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;  

 - reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de 
consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc.  
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 - modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; 
achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri 
solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;  

 - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  

 - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și 
instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;  

 - orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor 
și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor 
montate, lucrări de reparații la fațade etc.);  

 - realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte 
implementate prin POR 2014 – 2020.  

 - Investiții în iluminatul public:  

 - înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu 
eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv 
prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;  

 - achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

 - extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;  

 - utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);  

 - orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;  

 - realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte 
implementate prin POR 2014 – 2020.  

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural  

Suma alocată - 466.5 mil euro  

Obiectiv:  

 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 
identității culturale; 

Tipuri de activități  

 restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural  
 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;  
 Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale 

exterioare;  
 Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;  
 Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, 

siguranţă la foc, antiefracţie);  
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 Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;  
 Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în 

cadrul proiectului.  

 

Potențiali beneficiari  

 autorități publice locale  
 autorități publice centrale  
 ONG uri  
 unități de cult  
 parteneriate  

 

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale  

Suma alocată - 763.45 mil euro  

Obiective:  

 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, , comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate  

 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență  
 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale  

Tipuri de activități  

 construcţia de spitale regionale  
 reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă  
 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi 

de primiri urgenţe)  
 construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată  
 reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială 

construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.  

Potențiali beneficiar:  

 autorități publice locale  
 furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii  
 parteneriate  

 

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

Suma alocată - 352.19 mil euro  
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Obiective:  

 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului  

 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii  
 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele 

economice competitive  

Tipuri de activități  

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), 
preșcolare (grădinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)  

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor 
tehnologice  

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare  

Potențiali beneficiari  

 unităţi administrativ‐teritoriale (APL) - autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale  
 instituţii de învăţământ superior de stat  

3. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

 Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice 
și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate 
prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general 
al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din 
România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele 
Membre ale UE.  

Obiectiv Tematic: 9. „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare”: Axă prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de 
investiții: 9.6 strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității Obiective specifice: 5.1, 5.2  

5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.  

Beneficiari eligibili:  

 Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți/Furnizori de 
servicii sociale în condițiile legii  

Activități eligibile:  

 Activități de dezvoltare comunitară integrată  
- realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, 
potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și competențe, 
cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială 
a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile;  
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 - elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și planuri de acțiune/dezvoltare comunitară pentru 
 rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă;  

 

 - campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea 
 incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin 
 combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse);  

 - informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune practici, 
 activităţi de consolidare a capacităţii şi transfer de know-how cu alte comunităţi şi cu actori relevanţi 
 la nivel de ţară sau din alte State Membre)  

 Proiecte soft integrate finanțate prin PO CU (proiectele de infrastructură vor fi finanțate prin PNDR 
pentru zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, respectiv POR pentru orașe cu 
peste 20.000 locuitori):  

 - Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi 
 reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi 
 masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de 
 acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.)  

 -Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de 
 ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de 
 acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare  

 - Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc. (ex. măsuri active de ocupare, 
 formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologică 
 etc.) prin intermediul centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de acces la servicii/none-stop shop 
 sau/si prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul 
 serviciilor publice de asistență socială  

 - Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea 
 creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ 
 consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în 
 faza de înființare a afacerii, cât și post înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor 
 vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție  

 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor 
 comunitare integrate medico-sociale. O atenție importantă va fi acordată încurajării abordărilor 
 inovative în furnizarea acestor servicii, cum ar fi:  

  - vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistenţă socială o furnizarea 
 serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme 
 de ucenicie)  

  - furnizarea de servicii de către echipe mobile multifuncționale  

  - experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale și/ sau furnizorii 
 privați de servicii sociale şi partenerii comunitari  
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  - pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării copilului de familia sa  

 

  - Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii 
 discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea 
 problemelor cu care se confruntă comunitatea  

4. Programul Operațional Capacitate Administrativa (PO DCA)  

 POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea 
socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, 
contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, 
administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și 
transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri 
clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere 
decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul 
cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei 
schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.  

 POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul 
Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, 
autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și 
de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, 
autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.  

 Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 
553,19 milioane de euro. 

 Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:  

 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de 
euro (59%);  

 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,69 de 
milioane de euro FSE (33,93%);  

 Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).  

Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente  

 Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu 
SCAP  

 Exemple de acțiuni:  

 Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central  
 Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management  
 Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor  
 Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri 

prin simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri și simplificarea procedurilor 
administrative pentru cetățeni  
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 Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali  
 Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv 

decidenți politici)  

 

Obiectivul Specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de 
management al resurselor umane; 

Exemple de acțiuni:  

 Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane  
 Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului 

și a atractivității administrației publice  

Obiectivul Specific 1.3 - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și 
eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar  

Exemple de acțiuni:  

 Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile 
cheie ce privesc administrarea justiției  

 Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creşterea 
performanţei instituţionale, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri  

Obiectivul Specific 1.4 - Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în 
vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest 
domeniu  

Exemple de acțiuni:  

 Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor 
publice  

 Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor 
de achiziții publice, și asigurarea executării corecte a contractelor  

  Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice 
(inclusiv decidenți politici)  

Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  

 Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la 
nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de 
sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.  

Obiectivul Specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP  

Exemple de acțiuni:  

 Planificare strategică și financiară  
 Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local  
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 Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali  
 Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor 

de decizie la nivel politic)  

 

Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor 
publice 

Exemple de acțiuni:  

 Măsuri de creștere a transparenței în administrația public  
 Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern)  
 Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția  
 Educație anticorupție  

Obiectivul Specific 2.3 - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în 
vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.  

Exemple de acțiuni:  

 Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar raportat la noul cadru legislativ 
şi evoluţia practicii judiciare.  

 Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, instrumente IT (e-learning, 
sisteme audio-video, aplicații mobile etc.) etc.;  

 Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare pentru formarea profesională a 
personalului de la nivelul sistemului judiciar și a practicienilor dreptului  

 Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice, de evaluare a calităţii 
şi monitorizare a asistenţei.  

 Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare  
 Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor 

cetățeanului  
 Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin derularea de campanii 

de informare a justițiabililor și magistraților, acțiuni de formare a practicienilor;  
 Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești  
 Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de transparenţă şi accesibilitate 

a serviciilor furnizate de sistemul judiciar  

5. Programul Operațional Infrastructura Mare  

 Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic 
Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre 
obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările 
Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum 
redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea 
unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.  
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 Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului 
de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel 
naţional: Infrastructura şi Resursele.  

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul 
riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.  

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:  

 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune  

 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională  
 2,46 mld. Euro Cofinanțare 

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric  

Suma alocată - 425.531.915,00 Euro  

Obiective specifice  

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate  

Acțiuni:  

 Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de 
acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de 
interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu accent pe:  

 Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară;  

 Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru 
menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la 
nivel naţional, fie la nivel de sit;  

 Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management.  
 Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune 

pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în 
mediul marin), în special:  

 Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, 
inclusiv a siturilor Natura 2000;  

 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;  
 Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei 

biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, 
restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, 
etc.);  

 Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a 
speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea 
conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;  

 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.  
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 Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare 
ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, 
inclusiv în mediul marin;  

 Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi 
evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, 
inclus a speciilor invazive etc.)  

Potențiali beneficiari  

 MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/  
 Institute de cercetare  
 Universităţi  
 ONG-uri  
 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate  
 Autorități ale administrației publice centrale/locale  
 Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale 

4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric  

Acțiuni  

 Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor 
naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane  

Potențiali beneficiari  

 Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri 
contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea 
implementării proiectului  

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii 
cu emisii scăzute de carbon  

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro  

Obiective specifice  

 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)  

Acțiuni  

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din 
biomasă şi biogaz:  

 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermale  
 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în 

scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN  

Potențiali beneficiari  

 Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie 
regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz  

 Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.  
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 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în 

scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN  
Potențiali beneficiari  

 Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie 
regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz  

 Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.  
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Capitolul IX. Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027 

 
Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 7 de ani.  
 
Prioritizarea proiectelor este în sarcina Consiliului Local și va tine cont de: 
  

 Nevoile reale ale comunității locale  
 

 Personalul responsabil de toate fazele pregătirii și implementării proiectului (Studii de 

Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregătirea cererii de finanțare, implementarea 

proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra comunității locale)  
 

 Strategia de dezvoltare economico - socială durabilă a municipiului și să contribuie la 

obiectivul general al acesteia  
 

 Resursele disponibile.  
 

DIRECŢII DE ACŢIUNE. OBIECTIVE 

OBIECTIV 

1. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării economice - agriculturii, 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

DIRECTII: 1. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării economice - agriculturii, 

intreprinderilor mici şi mijlocii 

2. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării asociaţiilor agricole 

PROIECTE ȘI MĂSURI 

Reabilitare şi modernizare infrastructurii de drumuri comunale, sǎteşti şi de exploatație agricolǎ; 

 Ameliorare prin împădurire a terenurilor agricole degradate; 
 Stimularea asocierii agricultorilor; 
 Înființarea și extinderea unui sistem de irigații, precum și modernizarea acestuia; 
 Stimularea agriculturii ecologice; 
 Încurajarea înfiinţării unor miniferme zootehnice; 
 Dezvoltarea reţelei de colectare a produselor animaliere şi agricole (lapte, fructe, legume, 

miere, etc); 
 Realizare piațǎ de desfacere agroalimentarǎ 
 Dezvoltare sector IMM care să valorifice resurse locale; 
 Acordarea de facilităţi, conform legilor în vigoare investitorilor; 
 Sprijinirea dezvoltării micilor producători locali; 
 Susţinerea parteneriatelor de tip public privat; 
 Elaborarea unei strategii de atragere a investitorilor în comuna Dămuc; 
 Susţinerea activităţilor de promovare a produselor şi serviciilor agenţilor economici locali; 
 Facilitarea accesului agenţilor economici la informaţii şi consultanţă de specialitate în vederea 

dezvoltării unei afaceri; 
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 Susţinerea de activităţi de informare şi instruire în vederea dezvoltării unei culturi 
antreprenoriale în rândul agenţilor economici locali; 

 Sprijinirea tinerilor fermieri; 
 Stimularea procesului de asociere a producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale pentru 

creşterea competitivităţii acestor activităţi economice; 
 Susţinerea implementării unor forme de agricultură ecologică; 
 Înfiinţarea de unităţi de prelucrare a produselor agricole de bază; 
 Dezvoltarea facilităţilor de depozitare şi desfacere a produselor agro-alimentare; 
 Stimularea modernizării exploataţiilor agricole prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente 

performante. 

2. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educație, sănătate şi socială în scopul 

asigurării accesului populației la unități modernizate şi dotate. 

OBIECTIV 

2.1 Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educație, sănătate şi sociale, în scopul 
asigurării accesului populației la unități modernizate şi dotate conform standardelor; 

2.2 Crearea şi dezvoltarea de noi servicii şi îmbunătățirea a calității serviciilor sociale existente, 
care să răspundă nevoilor în creştere a populației; 

Amenajare baza sportivă, terenuri de sport; 

 Reabilitare, modernizare şi construire instituții școlare în comună; 
 Îmbunătățirea/dotarea bazei materiale a unităților de învățământ din comună; 
 Dezvoltarea serviciilor medicale/stomatologice în comună 
 Eficientizarea energetică a clădirilor instituţiilor de învăţământ din comună; 
 Sprijinirea demersurilor de formare continuă ale cadrelor didactice; 
 Susţinerea participării elevilor la competiţii naţionale şi internaţionale; 
 Susținerea elevilor cu rezultate școlare deosebite pentru continuarea studiilor; 
 Acordarea de burse de sprijin pentru elevii care provin din medii defavorizate; 
 Sprijinirea activităţilor extracuriculare, sportive şi culturale; 
 Susţinerea înfiinţării unor forme de învǎțǎmȃnt profesionale, şcoli de arte şi meserii; 
 Implementarea unor programe de tip “after school”; 
 Amenajarea de spaţii de agrement şi petrecere a timpului liber; 
 Înființarea unor servicii sociale specializate (centru de zi pentru persoane vârstnice, centre de 

zi pentru copiii aflați în dificultate) în satele comunei; 
 Modernizarea serviciilor de ordine publică; 
 Stimularea dezvoltării sectorului de servicii turistice şi de agrement; 
 Implementarea unor programe de consiliere, orientare şi reorientare a carierei pentru tineri şi 

adulţi; 
 Consultarea reprezentaţilor mediului de afaceri pentru corelarea ofertei de formare cu cerinţele 

specifice de pe piaţa muncii; 
 Sprijinirea acţiunilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate; 
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OBIECTIV 

3. Dezvoltarea potențialului turistic prin promovarea patrimoniului 

Cultural 

 – istoric şi natural. 

3.1 Reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural – istoric în vederea creşterii gradului de 
atractivitate al acestuia; 

3.2 Valorificarea potențialului turistic natural al comunei şi dezvoltarea de servicii specifice; 

Reabilitarea/restaurarea clădirilor cu valoare istorică din comună; 

 Stimularea dezvoltării sectorului de servicii turistice şi deagrement; 
 Încurajarea şi atragerea întreprinzătorilor în turism şi agroturism; 
 Susţinerea de activităţi de informare şi instruire în vederea dezvoltării unei culturi 

antreprenoriale în rândul agenţilor economici locali; 
 Elaborarea unei strategii de promovare turistică; 
 Promovarea formelor de turism cultural, ecologic şi a agroturismului; 
 Promovarea imaginii comunei; 
 Organizarea de evenimente cultural - artistice şi sportive cu impact regional, naţional şi 

internaţional; 
 Susţinerea iniţiativelor de afaceri vizând accesul la modalităţi alternative de agrement şi 

petrecere a timpului liber. 

OBIECTIV 

4. Asigurarea protecției şi calităţii mediului în vederea creşterii 

standardului de viață al locuitorilor. 

4.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură – apă şi canalizare; 

4.2 Crearea şi dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deşeurilor la nivelul 
comunității; 

Ȋnființare proiect de canalizare în toate satele component ale comunei; 

 Amenajarea canalelor colectoare de ape pluviale pe teritoriul comunei pentru prevenirea 
inundațiilor; 

 Ȋnființare rețea de alimentare cu gaz a comunei; 
 Ecologizarea terenurilor afectate de depozitare ilegală a deşeurilor menajere şi din construcţii; 
 Derularea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei privind importanţa colectării 

selective a deşeurilor; 
 Implementarea unor măsuri de protecţie a suprafeţelor de păduri existente; 
 Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul comunei în parteneriat cu 

comunele învecinate; 
 Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public prin valorificarea resurselor 

regenerabile şi implementarea de soluţii care asigură reducerea consumului de energie; 
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 Reabilitarea termică şi creşterea gradului de independenţă energetică a clădirilor publice; 
 Facilitarea accesului populaţiei, inclusiv prin activităţi de informare, la programe şi finanţări 

prin care se susţin investiţiile individuale/de mică anvergură în echipamente de producere a 
energiei electrice/termice din surse curate; 

 Investiții în producerea energiei regenerabile solare și eoliene; 

 Extindere retelei sistemului de supraveghere video în comuna. 

OBIECTIV 

5. Creşterea capacității administraţiei publice locale de a implementa 

reforma administrativă şi integrarea comunei în ansamblul regional. 

5.1 Dezvoltarea spiritului civic și participarea activă a cetăţenilor la viața comunității; 

5.2 Dezvoltare unor structure parteneriale între entități publice și private; 

Extinderea reţelei informatice, dotarea cu programe de specialitate și dezvoltarea  sistemului de 
comunicare; 

 Realizarea unor schimburi de experienţă cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară şi străinătate; 
 Înfrăţire între cetăţenii din comuna cu alte comune din Uniunea Europeană; 
 Organizare programe de reconversie profesională, recalificare şi perfecţionare; 
 Informarea şi consultarea cetăţenilor privind tot ce privește viața comunității; 
 Achiziţionarea de utilaje și echipamente pentru serviciul public de gospodărire comunală şi 

pentru situaţii de urgenţă; 
 Înfiinţarea unui birou special de accesare programe cu finanţare externă; 
 Organizarea și promovarea unor activități culturale de interes pentru comunitate. 

PROPUNERI DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU COMUNA 

1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii  comunei Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021- 2027 

2. Construire\ reabilitare de poduri\ podețe  în comuna Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
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3. Efectuarea de rigole pereate din beton,  în comuna Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
 

4. Modernizare drumuri de exploataţie agricolă și-sau forestieră 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
 

5. Alei pietonale și treceri de pietoni; Piste pentru biciclişti 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

Administratia Fondului pentru Mediu 

2021 - 2027  
 

6. Dotarea Serviciului public pentru gospodărire comunală/ Compartiment administrativ 

gospodăresc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
 

7. Modernizare şi extindere sediu Serviciu de Gospodărire Comunală 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
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8. Ȋnființarea şi extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în satele comunei  

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

Administratia Fondului pentru Mediu 

2021 – 2027 
 

9. Ȋnființarea, extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu gaz a comunei Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene – FEADR 

Surse private 

2021 – 2027 
 

10. Modernizarea şi extinderea rețelei de iluminat public  

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
 

11. Extinderea şi modernizarea rețelei de iluminat casnic 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

Surse private 

2021 – 2027 
 

12. Extindere rețea electrică  în tot intravilanul comunei Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 
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2021 – 2027 
 

13. Înființare de rețea eoliană în comuna Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
 

14. Înființare rețea de panouri solare în comuna Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

       15.  Construire şi reabilitare școli, grǎdinițe, construire centru de zi pentru copii 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 - 2027 

       16.  Modernizare  Centru  Cultural 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

       17.  Construcție  Centru  Social și Capelă Mortuară 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
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 18. Amenajare săli de sport și terenuri de sport în satele comunei; Amenajare Bază 
sportivă 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 19. Construire și înfiinţare/ dotare dispensar medical şi serviciu de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice; 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 - 2027 

         20. Amenajarea de parcuri şi locuri de joacă în satele componente ale comunei Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR Surse private 

2021 - 2027 

         21. Puncte de colectare selectivă a deșeurilor, platforme gunoi 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

         22. Reabilitare lăcașe de cult 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene – FEADR 

Surse private 

2021 – 2027 
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          23. Modernizarea sediului și a corpurilor primăriei comunei Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

  24. Amenajare spațiu verde în curtea primăriei 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2020 - 2025 

          25. Înființarea unei forme de învățământ pentru profesionalizare (de arte și meserii) 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2020 – 2025  

           26. Amenajare piațǎ de desfacere agroalimentarǎ şi târguri de profil agrare şi zootehnice 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 - 2027 

          27. Realizare poduri, podețe şi punți pietonale 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
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          28. Construire sediu pentru Serviciul Public de Situații de Urgențǎ şi achiziția de utilaje 
specifice 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 29. Extinderea rețelei sistemului de supraveghere în comună 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 - 2027 

 30.  Construirea de locuițe sociale 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 31. Construirea de blocuri ANL  

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 32. Reabilitarea clădirii dispensarului uman 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 33. Construire, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 
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Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 34. Construire, modernizare și dotare Centru de Permanență în comuna Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 35. Construcția unui cămin pentru bătrâni (azil, centre sociale pentru copii și persoane 
cu dizabilități) 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 36. Construcția, modernizare si dotare a unei săli de sport 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 37. Înființarea unui post de psiholog și angajarea de personal specializat în vederea 

consilierii persoanelor cu probleme (mame singure-familii monoparentale; persoane care 

consumă alcool și alte persoane aflate în dificultate) 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 38. Reabilitarea și dotarea unității de învățământ preuniversitar de stat - Școala 

Gimnazială Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 
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Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 39. Înființarea, modernizare și dotare de grădinițe cu program prelungit 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 40. Amenajarea și modernizarea refugiilor de călători  
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 41. Modernizarea rețelelor de transport rutier (drumuri comunale): lucrări canalizare, 
rețele apă, asfaltare, rigole scurgere, piste bicicliști, rampe de acces persoane cu handicap  
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 42. Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței în circulația 
publică și asigurarea liberei deplasări a cetățenilor  
  
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 43. Înființarea de noi spații verzi/ parcuri/ locuri de joacă și reabilitarea celor existente 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
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 44. Continuarea modernizării comunei 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 45. Investiții în sistemul sanitar cu diverse echipamente specifice 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 46. Înființarea și dezvoltarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 47. Programe de finanțare amenajării și construirii unui ansamblu rezidențial 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 48. Strategia de renovare a clădirilor apartenente domeniului public și privat al UAT 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 49. Baza tehnico materială a Serviciului Voluntar de Situații de Urgență  

(Construcție garaje, achiziție echipamente) 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 
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Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 50. Modernizare și extindere iluminat public 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 51. Reabilitarea albilor pârâielor de pe raza comunei 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 52. Colectarea deșeurilor 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 53. Utilaje agricole, tractoare și accesorii pentru întreținerea terenurilor agricole 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 54. Achiziție autoturisme și autoutilitare pentru instituția publică 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
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 55. Achiziționare mașină de tonaj pentru drumuri, mașină pentru dezăpezit și mașină de 
teren  
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

  56. Achiziționarea de aparatură de erbicidat 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2020 - 2027  

 57. Achiziționarea de mașini de pompieri, poliție și salvare 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2020 - 2027  

 58. Construirea unui parc de distracții 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2020 - 2027  

 59. Achiziționarea de șcenă pentru spectacole și instrumente muzicale 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2020 - 2027  

 60. Achiziționarea de microbuze școlare 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 
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Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 61. Achiziționarea unui autocar 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 62. Cooperare Inter-instituțională pentru implementarea de proiecte pe diverse domenii 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 63. Modernizare centru civic comuna Dămuc 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 64. Promovarea produselor agricole ale producatorilor locali 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 65. Achiziționarea de servicii publicitare pentru promovarea obiectivelor din comună  
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 
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 66. Achiziționare sisteme și programe informatice pentru compartimente  
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 67. Înființare punct bancar în comună 
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 68. Organizare/participare la programe de formare profesională continuă a personalului 
din administraţia publică în corelaţie cu exigenţele impuse de creşterea autonomiei în 
administraţia publică locală şi cu exigenţele pentru executarea sarcinilor de serviciu  

 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 69. Identificarea potențialilor investitori și construirea de parteneriate public private 

pentru dezvoltarea comunității  
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 70. Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanțări din fondurile destinate 

modernizării administrației locale  

 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 

Comuna Dămuc - Județul Neamț 
 

176 

 

 71. Achiziționarea, montarea și demontarea de ornamente și decorațiuni stradale, 

precum și reparația celor existente 
 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 72. Extinderea rețelei de ornamente și decorațiuni stradale 

 
Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 73. Amenajare trasee turistice, pietonale si de ciclism montan 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 74. Înființare Centru de Informare Turistica 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 

 75. Construire, modernizare si dotare partie ski 

Fonduri locale /Fonduri judeţene 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri europene - FEADR 

2021 – 2027 

 

http://www.poianateiului.ro/hcl/HCL-85-20-11-06
http://www.poianateiului.ro/hcl/HCL-85-20-11-06
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Capitolul X. Coordonare, implementare, monitorizare și evaluare 

 
 10.1 Coordonare  
 
 Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă va fi 
asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei Dămuc, prin intermediul structurilor existente sau 
nou create, de ex: Biroul de Integrare Europeană și a funcționarilor publici specializați, desemnați în 
acest sens.  
 
 Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează:  
 

 Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei;  

 Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea Strategiei;  

 Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a Strategiei;  

 Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitățile care conduc la 
implementarea Strategiei;  

 Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, inclusiv a 
gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acțiunilor asumate;  

 Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat a obiectivelor, direcțiilor și 
acțiunilor de dezvoltare;  

 Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei și stabilirea eventualelor revizuiri 
periodice;  

 Raportarea activităților de implementare și de revizuire periodică.  
 

10.2 Implementare  

 Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex care, pe lângă oferirea 
unor direcții de dezvoltare în cadrul documentului strategic, presupune și o implementare eficientă a 
măsurilor și acțiunilor propuse.  

 Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea următoarelor etape:  

 I. Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă a comunei Dămuc, pentru 
perioada 2021 - 2027, în vederea avizării Consiliului Local, în ședință publică. Astfel documentul 
devine oficial iar prioritățile prevăzute de acesta vor deveni prioritățile comunității locale.  

 II. Strategia de dezvoltare va fi adusă la cunoștință tuturor instituțiilor publice, organizațiilor și 
a reprezentanților mediului de afaceri local.  

 III. Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de instrumente de 
implementare care să faciliteze atingerea viziunii și obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.  

 Planul de acțiune este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și proiectelor propuse de 
prezenta Strategie.  
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 Dezvoltarea socio-economică a comunei presupune implicarea și colaborarea tuturor 
componentelor sferei sociale și economice locale, fie că e vorba de instituții ale statului, fie că vorbim 
de unități economice sau chiar de locuitorii comunei.  

 Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care să-și aducă contribuția la 
implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local ci și 
pentru entitățile cuprinse în parteneriat. Atribuțiile și responsabilitățile partenerului referitor la 
implementarea activităților prevăzute vor fi stabilite cu precizie încă de la începutul colaborării. 
 Asumarea responsabilităților de implementare, de către Consiliul local Dămuc. 

10.3 Monitorizarea și evaluarea implementării  

 Monitorizarea și evaluarea sunt procese corelate și independente.  

 Monitorizarea este procesul de colectare periodică și analiză a informației cu scopul de a 
fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitați, asigurând transparența în luarea deciziei 
și furnizând o bază pentru viitoarele acțiuni de evaluare. În elaborarea evaluărilor este necesară 
utilizarea informațiilor relevante colectate în urma activității de monitorizare.  

 Monitorizarea implementării strategiei este în principiu o practică formală puțin cunoscută și 
asumată în mediul instituțional public. Aceasta presupune resurse considerabile alocate (sisteme de 
colectare, prelucrare și raportare) și o pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, 
corelat cu potențialele surse de colectare/ producere a acestora).  

 Monitorizarea implementării strategiei are ca scop realizarea obiectivelor stabilite în contextul 
acțiunilor propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea graficelor de timp, a 
parteneriatelor încheiate, managementul riscurilor, etc.  

 Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al riscurilor care pot 
apărea pe parcursul implementării, fie că vorbim de situații de criză sau situații de forță majoră, reacții 
negative sau neașteptate din partea participanților la strategie sau proiect, etc.. Monitorizarea 
implementării trebuie să includă un plan de revizuire bine pus la punct, prin care să se asigure cele mai 
eficiente și raționale soluții de remediere care să restabilească cursul inițial de implementare a 
Strategiei și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.  

 Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei și pentru a-i putea analiza performanța în 
raport cu scopurile stabilite se va utiliza următorul set de indicatori: 

 Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de planificare, de a respecta 
termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor;  

 Indicatori de performanță care vor ajuta la evaluarea impactului real al Strategiei la nivel 
economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea măsura atingerea 
rezultatelor implementării.  

În funcție de obiectivele strategiei, indicatorii de performanță se pot referi la:  

 Gradul de sărăcie  
 Calitatea aerului și a apei  
 Creșterea și diversificarea forței de muncă  
 Creșterea veniturilor  
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 Cuantumul investițiilor directe străine  
 Transparența administrației publice locale  
 Gradul de satisfacție și de încredere față de administrația publică locală exprimată de locuitori 

și alți actori locali importanți  

Exemple de indicatori de monitorizare și evaluare:  

 Cuantumul veniturilor pe gospodărie  
 Rata de ocupare a forței de munca active  
 Rata șomajului  
 Drumuri modernizate (%)  
 Gradul de conectare la sistemul public de canalizare  
 Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a apei potabile  
 Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a gazului natural  
 Suprafața spațiilor verzi intravilane pe cap de locuitor  
 Rata de creștere / descreștere a numărului de întreprinderi  
 Rata de creștere/ descreștere a capacității de cazare turistică existentă  

 Strategia va fi monitorizată și prin intermediul unor rapoarte semestriale/anuale întocmite de 
către compartimentul responsabil din cadrul primăriei.  

 Strategia va fi evaluata anual prin intermediul:  

 rapoartelor de monitorizare;  
 raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți;  
 organizarea de întâlniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, reprezentanți ai 

beneficiarilor și ai comunității, unde vor fi comunicate și evaluate rezultatele implementării 
Planului de Acțiune.  

Evaluarea se va efectua în trei etape:  

 I. Evaluarea inițială (înaintea începerii acțiunii) prin care se evaluează impactul potențial al 
acțiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra 
oportunității proiectului/acțiunii.  

 II. Evaluarea intermediară a acțiunii care se efectuează la jumătatea perioadei de 
implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare.  

 III. Evaluarea finală (după finalizarea proiectului), prin care se va analiza daca au fost atinse  
rezultatele prevăzute de proiect.  

 Evaluarea va fi realizata de către aceeași echipa care realizează și activitatea de monitorizare a 
Strategiei, din cadrul compartimentului responsabil.  

 Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conține situația 
indicatorilor de evaluare. În funcție de aceste rapoarte, se vor lua deciziile privind eventuale modificări 
sau actualizări ale prevederilor Strategiei. 
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            INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

   

Obiectiv Prioritar  Indicatori 

 

1. EDUCAȚIE 

OP 1 Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de educație  

  

1 Școli modernizate, reabilitate și dotate  
2 Echipamente IT achiziționate și instalate în școli  
3 Teren de sport amenajat la Școala Gimnazială  
4 Spații de joacă amenajate la grădinițe  
5 Sală de spot  
6 Baze sportive înființate/ amenajate  
7 Număr microbuze școlare achiziționate  
8 Curți și împrejmuiri amenajate la școlile, grădinițele și parcurile 

din comună  
9 Școala profesională de meserii  
10 Materiale didactice achiziționate și utilizate în școli  
11 Număr programe organizate și desfășurate în școli  

2. CULTURĂ ȘI ARTĂ 

OP 2 Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii 
de cultură  
 

1 Mobilier și echipamente achiziționate pentru dotarea căminelor 
culturale  

2 Fondul de carte al bibliotecii comunale îmbogățit  
3 Bibliotecă comunală dotată cu mobilier și echipamente  
4 Punct de informare înființat  
5 Curți și împrejmuiri amenajate la căminele culturale  
6 Patinoar construit  
7 Biserici restaurate/ conservate  

3. SĂNĂTATE ȘI AȘISTENȚĂ SOCIALĂ 
3.1 SĂNĂTATE/ SERVICII MEDICALE 

OP 3 Îmbunătățirea calității 
serviciilor medicale 

1 Studiu realizat  

3.2 AȘISTENȚĂ SOCIALĂ 

OP 4 Îmbunătățirea și 
dezvoltarea serviciilor de 
asistență socială  

1 Servicii de consiliere psihologică furnizate  
2 Bloc ANL construit  
3 Centru de zi pentru persoanele defavorizate construit  
4 Centru pentru persoane vârstnice construit  
5 Post de psiholog înființat  
6 Număr posturi de asistent social înființate  
7 Număr campanii de conștientizare organizate  

4. INFRASTRUCTURA 
4.1 ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

OP 5 Îmbunătățirea 
domeniului de ordine și 
siguranță publică  

1 Număr campanii desfășurate pentru educarea populației  
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4.2 CONDIȚII DE LOCUIT 

OP 6 Îmbunătățirea 
condițiilor de locuit  

1 Număr acțiuni educative organizate și desfășurate pentru 
conștientizarea locuitorilor  

4.3 TEHNICO - EDILITAR 

OP 7 Introducerea și 
extinderea rețelelor de 
utilități (apă-canal, gaz 
metan)  

1  Rețea de gaz metan introdusă  
2  Număr gospodării racordate la rețeaua de gaz  
3  Km rețea de canalizare extinsă  
4  Km rețea de canalizare modernizată  
5  Număr gospodării racordate la rețeaua de canalizare  
6  Km rețea de apă extinsă  
7  Km rețea de apă modernizată  
8  Număr gospodării racordate la rețeaua de alimentare cu apă  
9  Număr stații de epurare construite  
4.4 REȚEA ENERGETICĂ 

OP 8 Extinderea rețelei de 
alimentare cu energie 
electrică  

1 Km rețea de iluminat public modernizată  
2 Km rețea de iluminat public extinsă  
3 Km rețea iluminat public cu led  
4 Rețea de gaz metan introdusă   
5 Km rețea de gaz metan  
6 Număr gospodării racordate la rețeaua de gaz metan  
4.5 REȚEA DE TRANSPORT 

OP 9 Modernizarea 
infrastructurii de transport 
rutier  
 

1 Km drumuri comunale și sătești reabilitate  
2 Km drumuri comunale și sătești modernizate  
3 Km drumuri de exploatație agricolă și forestieră modernizate  
4 Km drumuri de exploatație agricolă și forestieră reabilitate  
5 Număr refugii de călători amenajate  
6 Km drumuri modernizate: lucrări canalizare, rețele apa, asfaltare, 

rigole scurgere, piste bicicliști, rampe de acces persoane handicap  
7 Km trotuar  

5. AGRICULTURA - ȘILVICULTURA 
5.1 AGRICULTURA 

OP 10 Sprijinirea dezvoltării 
agriculturii  

1  Km/ ha/ mp versanți reabilitați  
2  Torenți reabilitați  
3  Km lucrări îndiguire  
4  Târg – obor înființat  
5  Piață de comercializare a produselor agroalimentare înființată  
6  Depozit de legume-fructe înființat  
7  Abila râurilor ecologizată  
8  Număr pepiniere puieți forestieri înființată  

5.2 ȘILVICULTURA 

OP 11 Acțiuni realizate în 
domeniul silviculturii  

1  Ha teren împădurit  
2  Culturi de specii silvice cu creștere rapidă realizate  

6. ÎNDUSTRIE – COMERȚ - SERVICII 
6.1 ÎNDUSTRIE 

OP 12 Sprijinirea dezvoltării 
activităților economice  

1  Târg – obor înființat  
2  Piață de comercializare a produselor agroalimentare înființată  
3  Depozit de legume-fructe înființat  
4  Albia râurilor ecologizată  
5  Firme prelucrătoare de material lemnos înființate  
6  Firme de prelucrare a resurselor agricole înființată  
7  Număr asociații și grupuri de producători locali înființate  



Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă 2021 – 2027 

Comuna Dămuc - Județul Neamț 
 

182 

 

6.2 COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

OP 13 Stimularea și 
încurajarea dezvoltării 
activităților de comerț  

1  Spații comerciale de alimentație publică de tip SUPERMARKET 
înființate  

6.3 SERVICII 

OP 14 Stimularea și 
încurajarea dezvoltării de noi 
servicii în comună  
 

1  Punct bancar înființat  
2  Unitate reparații electrocasnice și electronice, cizmărie, croitorie 

înființate  
3  Punct de colectare a laptelui înființat  
4  Punct de informare a populației înființat  

7. TURISM 

OP 15 Valorificarea 
potențialului turistic  
 

1  Infrastructură modernizată  
2  Zone cu potențial turistic  valorificate  
3  Învestitori în turism/ agroturism identificați  
4  Zone de agrement și de picnic înființate și amenajate  
5  Număr pensiuni  construite  
6  Patinoar construit  
7  Număr trasee turistice promovate  
8  Număr trasee turistice amenajate  

8. AMENAJAREA TERITORIULUI 
OP 16 Lucrări pentru 
amenajarea teritoriului  

1  Km/ ha/ mp versanți reabilitați  
2  Torenți reabilitați  

3  Km lucrări îndiguire realizate  

4  Km/ ha teren amenajat în zonele cu risc de eroziune  

5  Ha soluri versanți stabilizate  

6  Zonarea terenurilor agricole realizată  

7  Bază de date privind situația teritoriului constituită și actualizată  
9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

9.1 MANAGEMENTUL ÎNTEGRAT AL DEȘEURILOR 
OP 17 Organizarea 
managementului deșeurilor  

1  Număr pubele achiziționate pentru locuitorii comunei  
2  Infrastructura locala de colectare și depozitare intermediară a 

deșeurilor solide creată  
3  Centru de colectare/ procesare primară a deșeurilor plastice 

înființat  
4  Albia râurilor ecologizată  

9.2 SPAȚII VERZI 
OP 18 Amenajare spații 
verzi  

1  Zone de agrement și de picnic înființate și amenajate  
2  Număr spații verzi amenajate la școli, grădinițe, cămine culturale  
3  Parc amenajat  
4  Număr Spații verzi amenajate  

9.3 STABILIZARE TERENURI 

OP 19 Stabilizarea 
terenurilor  
 

1  Albia râurilor ecologizată  
2  Km/ ha/ mp versanți reabilitați  
3  Torenți reabilitați  
4  Km lucrări îndiguire realizate  
5  ha teren consolidate prin plantarea de zone verzi  

6  Ha teren împăduriri realizate  
7  Ha malului stabilizate  
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Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor schimbări socio-
economice sau administrative majore să se efectueze revizuiri ale strategiei.  

Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacității de a răspunde problemelor 
comunei și de a crea structuri pentru implicarea comunității locale în procesele de dezvoltare.  

Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea și implicarea 
continuă a comunității locale în planurile și prioritățile de dezvoltare viitoare. 

8  Ha versanți stabilizați  
10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

10.1 INFRASTRUCTURA 

OP 20 Infrastructura  1  Sediul primăriei reabilitat, modernizat și dotat corespunzător  
2  Număr echipamente IT achiziționate - hardware, software, licențe  
3  Echipamente pentru protecție civilă achiziționate  
4  Număr rucsacuri stingere incendii achiziționate  
5  Număr sisteme și programe informatice pentru compartimente 

achiziționate  
6  Sistem de încălzire sediu primărie achiziționat  
7  Mașină de tonaj pentru drumuri, Mașină pentru deszăpezit și 

Mașină de teren achiziționate  
8  Sistem de plată a facturilor (Pay Point) înființat  
9  Servicii publicitare achiziționate  
10  Sistem de alarmare achiziționat  

10.2 RESURSE UMANE 
OP 21 Dezvoltarea 
resurselor umane  

1  Număr cursuri de formare profesională a personalului din 
administrația publică  

2  Număr persoane participante la cursuri de formare profesională  
10.3 PARTENERIATE PUBLIC - PRIVATE 

OP 22 Dezvoltarea de 
parteneriate publice-private  

1  Număr parteneriate public-private/contracte încheiate/contractate  
2  Număr proiecte pentru finanțare internă/ externă, elaborate  
3  Număr proiecte pentru finanțare internă/ externă depuse  


