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Capitolul V. ANALIZA NEVOILOR ŞI POTENŢIALULUI PE SECTOARE DE ACTIVITATE ŞI PE DOMENII 
 
 
I. Domeniul SOCIAL 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  1. CULTURA ŞI TRADIŢIE 

Resurse 
existente 

Resurse umane Exista director de Camin Cultural – referent cultural 

Resurse materiale 

1 Camin cultural in satul Damuc;  
 1 Biblioteca comunala in cadrul Caminului cultural, dotata cu 4 calculatoare, 1 videoproiector și acces la 
internet prin biblionet; 

      in comuna exista 5 biserici ortodoxe, 2 baptiste si 1 catolica:  
• Biserica ortodoxa Sf Ilie – Damuc; 
• Biserica ortodoxa Inaltarea Domnului Iisus Hristos – Damuc Rosieni; 
• Biserica ortodoxa Nasterea Maicii Domnului – Damuc Bucureni; 
• Biserica ortodoxa Pogorarea Duhului Sfant – Damuc Paraul Fruntii; 
• Biserica ortodoxa Sf. Petru si Pavel – Huisurez; 
• Biserica baptisata – Damuc; 
• Biserica baptista – Huisurez; 
• Biserica catolica – Trei Fantani. 

      Monumente ale eroilor:  
• Monument in memoria soldatilor cazuti in cele 2 razboaie mondiale – Poiana Sugau.- amenajat cu fonduri 
de la bugetul local. 
In  comuna s-au descoperit transee, cuiburi de mitraliere, vestigii istorice din I Razboi Mondial. 

Alte forme  Ziua comunei se serbatoreste in ultima duminica din luna iulie 
 Obiceiuri de iarna – traditii populare – exista in comuna „Banta lui Terente” 

Necesitaţi: 

 Conservarea ruinelor; includerea acestora in circuitul judetean; 
 Infiintare O.N.G. la Biserica; 
 Imbogatirea fondului de carte al bibliotecii comunale; 
 Infiintare punct de informare in cadrul caminului cultural; 
 Identificarea de actori locali care sa investeasca – Tabara de vara pentru copii in satul Trei Fantani 
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si un atelier de sculptura. 
 Identificarea de resurse financiare externe, cum ar fi fondul Ministerului Culturii pentru reabilitarea 

caminelor culturale din mediul rural; 
 Diversificarea activitatilor din cadrul caminului cultural prin infiintarea de unitati de asistenta sociala 

– caz in care aceste cladiri pot fi preluate de actori locali, cum ar fi parohiile. 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Organizarea mai judicioasa a spaţiilor din Caminul Cultural 

Financiare 

Resurse bugetare (cum ar fi fondul Ministerului Culturii pentru reabilitarea caminelor culturale din mediul rural) 
Resurse atrase (Identificarea de actori locali care sa investeasca) 

Resurse locale 
Fonduri externe 

Umane  
Observaţii Activitaţile culturale pot crea o relansare a specificului local al comunei 

      
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  2. ARTA 

Resurse 
existente 

Resurse umane Sculptor cu origini din Damuc Bucur Daniel 
Sculptori locali 

Resurse materiale - 
Alte forme  

Necesitaţi: Infiintare muzeu pentru expozitia lucrarilor sculptorului. 
Mijloace 

de 
realizare 

Materiale Nu exista o tradiţie locala în domeniul artei ca atare sau a artei populare; 
Financiare - 

Umane - 
Observaţii Se întrevede o perspectiva de dezvoltare redusa a sectorului în perioada urmatoare 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  3. EDUCAŢIE 

Resurse 
existente 

Resurse umane 30 cadre didactice: Profesori  - 17; Invatatori  - 9;  Educatori  - 4. 

Resurse materiale 

 Infrastructura de educatie din comuna Damuc cuprinde urmatoarele unitati: 
• Liceul Tehnologic Damuc (Scoala nr 1 Damuc) –gradinita si clasele I –X, biblioteca scolara; 
• Scoala Damuc nr. 2 –gradinita si clasa O (din lipsa de copii nu functioneaza celelalte clase); 
• Scoala Huisurez nr. 3 –gradinita si clasele I-VIII. 

            Teren de sport la Scoala nr. 1 Damuc cu iarba artificiala, plase de protectie, nocturna; 
 1 microbuz scolar; 

Prin  intermediul BERD s-a realizat consolidare si refunctionalizarea Scolii cu clasele I-VIII, Damuc. 
La Scoala Huisurez nr. 3 este un proiect in derulare pentru constructie corp B. 

Alte forme Potrivit datelor obținute, sunt cuprinşi în învaţamânt 361 de copii dintre care 74 la gradiniţa,  
 

Necesitaţi: 

 Reabilitarea/modernizarea unitatilor de invatamant, inclusiv spatiile pentru gradinita – achizitionare 
centrala pentru scoli; 

 Dotari IT ale unitatilor de invatamant; 
 Reabilitarea/ modernizarea si dotarea atelierului de mecanica din cadrul liceului; 
 Infiintare after-school in satul Damuc; 
 Studiu de Fezabilitate pentru constructie sala de sport la Liceul Tehnologic; 
 Imbogatirea fondului de carte al bibliotecilor scolare; 
 Studiu de fezabilitate pentru amenajarea a 2 terenuri de fotbal la Scoala nr. 2 Damuc si Scoala Nr. 

3 Huisurez; 
 Desfaşurarea în mod sistematic a unor programe privind formarea comportamentului şi a 

deprinderilor faţa de mediu în gradiniţe şi şcoli; conştientizarea cadrelor didactice în ceea ce 
priveşte influenţa şi rolul de formator. 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Adoptarea materialelor de construcţii moderne cu calitaţi termice deosebite   

Financiare 

Resurse bugetare,  
Resurse atrase 
Resurse locale 
Fonduri externe 

Umane Colectivele Scolilor din comuna Damuc 
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Observaţii Sistemul educativ local trebuie sa devina principala sursa de competenţe profesionale pentru mediul rural  
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  4. ASISTENŢA SOCIALA 

Resurse 
existente 

Resurse umane 

 1 referent asistenta sociala  
 6 asistenti personali 
 1 asistent maternal 
 1 asistent comunitar 
  18 persoane care beneficiaza de Legea 416/2001 
 24 persoane – indemnizatii pentru handicap grav 

Dosare crestere copil Sprijin familial Pers. Venit minim ganatat Pers. la monitorizare 

10 60 14 20 
 

Resurse materiale                                        Serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei este acreditat  

Alte forme Exista colaborare intre Primarie si preotii, doctorii, alte persoane juridice din comuna pentru sprjinirea persoanelor 
cu  nevoi speciale 

Necesitaţi: 

 Proiect de asistare sociala a mamelor singure; 
 Consiliere psihologica pentru copiii abandonati/lasati in grija altor persoane din cadrul ori din afara 

familiei; 
 Studiu de Fezabilitate pentru construirea unei unitati after school; 
 Infiintare post de psiholog si personal specializat in vederea consilierii persoanelor cu probleme 

(mame singure-familii monoparentale; persoane care consuma alcool si alte persoane aflate in 
dificultate; 

 Infiintare cabinet pentru asistenta comunitara; 
 Campanii de constientizare a populatiei cu privire la necesitatea serviciilor de asistenta sociala; 
 Identificarea de potentiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care sa preia administrarea acestor 

servicii.   
Mijloace Materiale - 
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de 
realizare Financiare 

Resurse bugetare 
Resurse atrase (potenţiali actori locali - parohii, ONG-uri, etc.- care sa preia administrarea acestor servicii) 

Fonduri externe 
Umane Asistenţi personali, maternal, comunitar 

Observaţii -  
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 5. SANATATE 

Resurse 
existente 

Resurse umane 
                      2 medici de medicina generala + 2 cadre medii sanitare;  
                     1 medic stomatolog 
                     1 medic veterinar + 2 tehnicieni 

Resurse materiale 

 1 Dispensar uman cu 2 cabinete medicale in satul Damuc; 
 1 cabinet stomatologic; 
  1 farmacie umana; 

                      1 dispensar veterinar - constructie noua; 
                      1 farmacie veterinara. 

Alte forme 
În comuna sunt înregistrate 24 persoane cu handicap grav   

In perioada 2009 – 2011 cu fonduri din bugetul local s-a construit Dispensarul Veterinar Damuc si un zid de sprijin 
pentru protectia acestuia. 

Necesitaţi: 

 Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea/ modernizarea, dotarea si utilarea dispensarului la 
standarde europene; 

 Achizitionare unei ambulante; 
 Achizitionare canton silvic pentru cabinet veterinar, spalatorie animala si locuinta de serviciu pentru 

medicul veterinar; 
 Studiu in vederea stabilirii calitatii apelor de la sursele de apa subterane si de suprafata de pe 

teritoriul comunei, intrucat exista nitriti si nitrati in apa potabila; 
 Program complex de asigurare a securitatii umane fata de expunerea la riscul de imbolnavire. 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Baza materiala actuala 
Financiare Fonduri publice, fonduri atrase, fonduri externe 

Umane Personal de specialitate  
Observaţii Politica de sanatate umana constituie una din prioritaţile importante ale Uniunii Europene 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 6. ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA 

Resurse 
existente 

Resurse umane        4 cadre: 1 şef de post și 3 agenţi de poliţie 
        1 sef S.V.S.U. + formatiuni voluntare pe sate 

Resurse materiale 
       Exista sediu de poliţie propriu; 
        Serviciu S.V.S.U. 
 Paza locala – serviciu externalizat cu SC PRETORIAN GUARD SRL 

Alte forme Exista plan de acţiune pentru aparare civila aprobat (calamitaţi: inundaţii, cutremur, alunecari de teren, etc.) 
       Infracţionalitatea scazuta  

Necesitaţi: 

 Achiziţionare maşina P.S.I. moderna; 
 Înfiinţarea sistemului de administrare; 
 înființare Poliție Locala; 
 Campanii de educaţie a populaţiei în spiritul respectarii legii. 

Mijloace 
de 
realizare 

Materiale - 

Financiare Fonduri bugetare 
Fonduri externe 

Umane Personal de specialitate format dintre localnici sau atras 
Observaţii Siguranţa publica devine o prioritate locala importanta legata de frecvenţa tot mai ridicata a fenomenelor naturale  
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  7. CONDIŢII DE LOCUIT 

Resurse 
existente 

Resurse umane Populaţia comunei – 3023 locuitori (conform datelor furnizate de INS DRS Neamt) 

Resurse materiale 

 1378 gospodarii și 1302 locuințe, cu un numar mediu de 4 camere şi o suprafaţa locuibila de 
cca.80 mp; 
 Starea fizica a constructiilor: 58 % buna, 25% nesatisfacatoare, 17% excelenta 
 Numar nivele: 1 nivel 80%, 2 nivele 10%. 

Alte forme 

 Din cele 1378 gospodarii 1358 proprietate particulara, 9 ale cultelor, 7 de stat și 3 alte forme 
(ROMSILVA) 
 99% din total sunt racordate la rețeaua de curent electric 
 Exista proiect pentru constructie bloc ANL cu 16 locuinte; 

Necesitaţi: 

 Aplicarea Codului construcţiilor privind locuinţele (reabilitarea celor vechi şi construirea altora noi); 
 Acţiune educativa de conştientizare a locuitorilor cu privire la exigenţele condiţiilor de locuit; 
 Promovarea unei politici de urbanism moderne; 
 Construirea unui bloc ANL pentru atragerea și menținerea personalului specializat în comuna. 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale - 

Financiare Fonduri proprii  
Fonduri bugetare 

Umane Forţa de munca calificata, plecata în strainatate sau disponibila pe plan local 

Observaţii Este necesara o campanie de conştientizare a populaţiei cu privire la necesitatea crearii unor condiţii de locuit la 
standarde înalte de confort 
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II. Domeniul ECONOMIC 
 
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  8. AGRICULTURA 
Resurse 
existente Resurse umane Locuitorii comunei Damuc 

 

Resurse 
materiale 

 6271 ha teren agricol: 125 ha teren arabil, 4134 ha pașuni, 2011 ha faneț, Teren intravilan 1238 ha 
 Efectivul de animale 

cai bovine Ovine porcine caprine pasari stupi 

246 2553 1062 86 7 4720 235 
 

Alte forme 
                   Principalele culturi: cartoful;  
                  Suprafața luciu de apa – 40 ha. Principalele cursuri de apa: râul Damuc si Bicajel;  
                  3 torenti in reabilitare: Fruntii, Huisurez si Saltir. 

Necesitaţi: 

 Regularizarea paraului torential Damuc – 15 km si Bicajel – 10 km; 
 Regularizarea paraielor torentiale : Asau, Batu, Gavrilut, Strungi, Arsita, Glodu - 20 km; 
 Reabilitarea terenurilor degradate din comuna – 1538 ha; 
 Înfiinţare centru de predare a produselor din carne şi lapte – domeniul zootehnie;  
 Infiintare de puncte de colectarea a laptelui; 
 Infiintarea unui abator la standarde, care sa deserveasca si localitatile limitrofe; 
 Înfiinţare ferme de bovine; 
 Înfiinţare secţii de reparaţii maşini agricole; 
 Promovarea unei politici agricole care sa conduca la performanţa şi la valorificarea biomasei 

(nealimentar); 
 Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care lucreaza în agricultura; 

Mijloace Materiale - 
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de 
realizare 

Financiare 

Surse proprii,  
Surse publice,  
Surse atrase 

Masurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurala; Programul Operaţional Sectorial Agricultura şi Dezvoltare 
Rurala 

Umane -  

Observaţii Cresterea animalelor va ramâne activitatea de baza pentru dezvoltarea economica a comunei, dar trebuie sa devina 
performanta printr-o abordare manageriala moderna 

 
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  9. SILVICULTURA 

Resurse 
existente 

Resurse umane                     ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR HASMAS 

Resurse materiale                    9787 ha de padure – in administrarea Ocolului Silvic Bicaz si in administrare privata o suprafata de   
                                                         8701,5 ha 

Alte forme  Fond de vânatoare pentru agroturism 
 S-au facut lucrari de amenajare peisagistica prin plantarea a aprox. 800 de tuia. 

Necesitaţi: 

 Lucrari de impadurire si amenajarea de perdele forestiere atat pe suprafetele forestiere de la  
Ocolul Silvic cat si la particulari; 
 Realizarea unor culturi de specii silvice cu creştere rapida pentru valorificare energetica; 
 Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de paduri private. 
 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Terenuri improprii practicarii agriculturii sau predispuse la alunecari  

Financiare Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala, PNDR 
 

Umane Formarea resurselor umane specializate 
 

Observaţii 
Factori favorabili: 

● Politica naţionala în domeniul Silviculturii (echilibrare ecologica, culturi mozaic) 
● Politica naţionala în domeniul energeticii (arbori cu ritm rapid de creştere pentru valorificare energetica) 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  10. INDUSTRIE 

Resurse 
existente 

Resurse 
umane          277 de persoane salariate în domenii non-agricole 

Resurse 
materiale 

In comuna Damuc predomina activitatea  ”Taierea si rindeluirea lemnului”. 
Dupa ramura de activitate, acesti agenti economici sunt repartizati astfel: 

 20 magazine mixte; 
 10 gatere; 
 10 unitati comerciale – produse nealimentare; 
 3 pastravarii; 
 2 brutarii; 
 2 frizerii; 
 1 fabrica de prelucrare a laptelui; 
 1 ferma; 
 1 service auto (vulcanizare, spalatorie). 

 Stana agroturistica ASOCIATIA “FERMIERUL DAMUC” NEAMT – in colaborare cu Pensiunea “TEO” 
Alte forme - 

Necesitaţi: 

 Construirea unor fabrici de prelucrare a laptelui, a carnii; 
 Infiintare de puncte de colectarea a laptelui; 
 Infiintarea unui abator la standarde, care sa deserveasca si localitatile limitrofe; 
 Infiintare ferme oi, vaci; 
 Infiintare puncte de colectare a plantelor medicinale, catina, afine, ciuperci; 
 Construirea de brutarii si alte fabrici de panificatie, etc. 
 Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor activitaţi de producţie pentru valorificarea 

resurselor locale; 
Mijloace 

de 
realizare 

Materiale - 
Financiare Atragerea de surse financiare din fonduri publice sau fonduri private 

Umane Continuarea studiilor de catre absolvenţii şcolii 
Observaţii - 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  11. COMERŢ ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICA 

Resurse 
existente 

Resurse umane            Întreprinzatorii privați de pe raza comunei 
 

Resurse materiale 

 20 magazine mixte; 
 10 unitati comerciale – produse nealimentare; 
 2 brutarii; 
 1 fabrica de prelucrare a laptelui; 
 1 minimarket. 

 
Alte forme - 

Necesitaţi:  Alinierea la standardele aprobate a activitaţilor comerciale; 
 Înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie publica de tip SUPERMARKET 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale - 
Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe 

Umane  

Observaţii      Risc: regimul sever al condiţiilor de comercializare a produselor alimentare impun cheltuieli ridicate pentru 
investiţii   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2014 – 2020          Comuna Damuc 
 

 

187 

 

 
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  12. SERVICII 

Resurse 
existente 

Resurse umane                      Întreprinzatorii privați de pe raza comunei 
 

Resurse materiale 

 Poșta (in satele Bozieni si Iucsa);  
 Cablu TV+INTERNET;  
 Telefonie mobila; 
  Servicii medicale;  
 Farmacie umana;  
 Cabinet de asistența veterinara; 
 Farmacie veterinara; 
 Unitati comerciale – magazine mixte, minimarket; 
 Unitate service auto; 
 Unitati in domeniul constructiilor – 3 IMM-uri; 
 Unitate reparatii electrocasnice – 1; 
 Frizerii – 2; 
 Fabrica de prelucrare a laptelui – 1; 
 Brutarie – 2;  

 
Alte forme - 

Necesitaţi: 

 SUPERMARKET;  
 Infiintare sectii pentru reparatii utilaje agricole;  
 Coafor; cizmarie; croitorie;  
 Amenajare spatiu pentru targ saptamanal in satul Damuc; 
 Amplasare bancomate; 
 Punct de informare a populatiei cu privire la legislatia europeana. 
 

Mijloace 
de 

Materiale Dotari adecvate pentru servicii de performanţa 
Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe 



 
Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2014 – 2020          Comuna Damuc 
 

 

188 

 

realizare Umane Tineri care se pot califica în scopul desfaşurarii unor activitaţi în domeniul serviciilor 

Observaţii Promovarea unei politici de asociere a întreprinzatorilor locali şi atraşi pentru dezvoltarea unor activitaţi economice 
în domeniul serviciilor  

 
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate 13. (AGRO)TURISM 

Resurse 
existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 

         Stana agroturistica ASOCIATIA “FERMIERUL DAMUC” NEAMT – in colaborare cu Pensiunea “TEO” 
        Exista potențial pentru amenajare partie de schi in Hasmasul Mare. 
 Existenta unui protocol de intelegere "Program multianual (2013-2020) pentru cooperarea bilaterala pentru 

dezvoltarea schimburilor în domeniul turistic, cultural și socio-economic cu scopul de  a crea şi/sau dezvolta 
întreprinderi micro și mici/mijlocii în anumite zone ale României şi ale Italiei"  cu: 

- Asociația Spirit Românesc (Italia) 

- Asociația Club Invest și a ATI Network Moda&Design (Italia) 

- AsociațiaRESURSE (Romania) 

- S. C. “Energo Hydro Invent” SRL, Satu Mare 

- Asociația “Rhabillage” (Romania) 

- Facultatea de Ştiinţe Economice a Universitaţii “Vasile Alecsandri” din Bacau 
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Alte forme 

         Comuna are potential turistic insa acesta trebuie valorificat corespunzator – exista posibilitatea amenajarii 
unei partii de schi in muntii Hasmasu Mare. 
        Atracțiile turistice de pe raza comunei sunt: 

 Cheile Bicajelului; 
 Cascada Duruitoarea; 
 Muntii Hasmasu Mare; 
 Piatra Singuratica; 
 Stana turistica “Hasmas” 
 Fortificatiile armatelor Puterilor centrale din Primul Razboi Mondial 

Exista inceputa constructia/ amenajarea unei baze sportive de cantonament in Sugau - Damuc 

Necesitaţi: 

 Valorificarea zonei cu potenţial turistic; 
 Modernizarea infrstructurii; 
 Identificarea  potențialilor investitori în turism/agroturism; 
 Informare și asistența privind fondurile interne și externe disponibile; 
 Implicarea în continuarea constructiei/ amenajarii bazei sportive de cantonament Sugau - Damuc 

prin crearea unor parteneriate public-privat; 
 Amenajarea unei partii de schi in muntii Hasmasu Mare; 
 Accesarea fondurilor disponibile (FDR, FEADR, etc.) 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Zone ale comunei care pot fi amenajate pentru agro-turism 

Financiare Resurse private, Resurse atrase 
 

Umane Întreprinzatori, oameni de afaceri 
 

Observaţii Promovarea unei politici de încurajare a activitaţilor de interes turistic în asociere cu alte activitaţi care pot capata 
specific local  
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  14. CONSTRUCŢII 

Resurse 
existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 

                       Exista 3 unitați industriale în domeniul construcțiilor: 
- SC MANUFOREST SRL 
- SC YOU&ME SRL 
- SC CHINDEA TIM SRL 

                  
Alte forme - 

Necesitaţi: 

 Înfiinţarea unor activitaţi generatoare de venituri cu specializare în construcţii şi amenajari 
funciare; 

 Organizarea unor cursuri de calificare şi specializare pentru activitaţi de construcţii: pietrari, 
fierari, zidari, zugravi, tâmplari, dulgheri etc.; 

 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Materiale de construcţii, gospodariile populaţiei  
 

Financiare Resurse private, Resurse atrase, Fonduri externe 
Umane Personal calificat în meserii de construcţii. Întreprinzatori care doresc sa înceapa o afacere în construcţii 

Observaţii - 
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III. Domeniul INFRASTRUCTURA 
 
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  15. TEHNICO - EDILITAR 

Resurse 
existente 

Resurse umane 3023 locuitori  

Resurse materiale 

 Exista fantani, izvoare, puturi de la care populatia comunei de alimenteaza cu apa potabila, foarte putini 
detin hidrofoare; 70% din locuinte au reatea de apa potabila; 
 Exista latrine sau fose septice, dar nu se cunosc date precise despre numarul acestora pe teritoriul 
comunei; 
 Exista fântâni sau captari de izvoare de catre locuitorii satelor, lucrari ce sunt insuficiente şi nu prezinta 
siguranţa; 
 

Alte forme - 

Necesitaţi: 

 Studiu de fezabilitate pentru introducerea reţelei de apa-canalizare; 
 Construire staţie de epurare – staţie locala; 
 Program de conştientizare a cetaţenilor cu privire la necesitatea racordarii la reţeaua edilitara pentru 

eliminarea expunerii la poluare şi agenţi patogeni. 
Mijloace 

de 
realizare 

Materiale  
Financiare Fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe 

Umane Persoane active din comuna (aplicarea proiectelor genereaza surse de venituri pentru populaţie) 
Observaţii Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  16. ENERGETICA 

Resurse 
existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 

 50 km rețea electrica – 45 km retea stradala iluminat public; 
 Racord rețea electrica 99% 
 Reţea stradala iluminat public 100%  
 14 posturi de transformare 

 
Alte forme Potential microhidrocentrale, eoliene, panouri solare 

Necesitaţi: 

 Extinderea reţelei de iluminat public cu 5 km pe paraul cu Stringile  
 Extinderea retelei electrice cu 2 km pentru alimentarea celor 4 locuinte care nu sunt racordate la 

reteaua de energie electrica; 
 Modernizare iluminat public; 
 Introducerea reţelei de gaz metan, pentru acoperirea nevoilor energetice ale populaţiei şi 

instituţiilor; 
 Valorificarea resurselor energetice regenerabile – eoliene, energia solara, hidroenergia; 
 Constructia unei microhidrocentrale; 
 Proiecte de asociere a culturilor agricole cu valorificarea energetica produselor agricole. 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Terenul disponibil 
Expunerea la vânt şi la insolaţie 

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice, fonduri externe 
Umane Locuitorii satelor 

Observaţii Nu exista o tradiţie locala în domeniul aplicaţiilor energetice din surse regenerabile (excepţie, lemnul pentru foc) 
Valorificarea potenţialului acestui sector constituie o şansa pentru dezvoltarea comunei 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  17. REŢEA DE TRANSPORT  

Resurse 
existente 

Resurse umane Locuitorii comunei 3023 

Resurse materiale 

   Exista cca. 58 km drumuri pe raza comunei din care:  
  - 7  km drum judetean asfaltat – DJ 127 A;  
  - 9 km drum judetean pietruit – DJ 127 A; 
  - 20 km drumuri comunale pietruite; 
  - 22 km drumuri satesti pietruite. 
   10 staţii de transport în comun amenajate; 

Alte forme 

                           Din bugetul local:  
• au fost construite 10 poduri peste piraul Damuc pentru accesul la gospodarii, 2 poduri( un pod 
rutier in Centru Civic si un pod acces gospodarii  in punctul „Talieni”), 
•  a fost refacut podul din punctul „Damucul de Sus”, 
•  s-a reparat si pietruit DC 201 – Piraul Strajii in lungime de 8.5km;  
• s-au facut lucrari de consolidare a terasamentului in punctul „Dorina”,  
• gabion pentru protectia DC 204 – Asau; 
• au fost amplasate indicatoare cu intrarea in comuna. 

Necesitaţi: 

 Asfaltare/ betonare  DC 201 C – Piraul Strajii – drum strategic de legatura; 
 Asfaltarea tuturor drumurilor comunale și  a drumurilor satești  din comuna inclusiv Batu, Asau, 

Piraul Fruntii, Huisurez, Drum vechi, Piraul Gavrilut, Podis, Saltir; 
 Betonare drum forestier Valea Mare- Matu si DF Bicajel; 
 Pietruirea si modernizarea tuturor drumurilor forestiere; 
 Studiu de Fezabilitate pentru construcţie trotuare de-a lungul drumurilor ; 
 Amenajarea a 4 parcari; 
 Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creşterea siguranţei în circulaţia publica şi 

asigurarea liberei deplasari a cetaţenilor; 
 Evaluari periodice ale necesarului de transport de persoane şi de marfa din zona şi promovarea 

acestuia în rândul transportatorilor locali. 
Mijloace 

de 
realizare 

Materiale Calitatea drumurilor de acces în localitate 
Financiare Activitaţi generatoare de profit 

Umane - 
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IV. Domeniul URBANISM 
Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  18. MANAGEMENTUL TERITORIULUI 

Resurse 
existente 

Resurse umane Responsabilul pe urbanism, primarul; cei 3023 de  locuitori ai comunei 
Resurse materiale Cele 18.166 ha ale comunei 

Alte forme Este finalizata zonarea teritoriului 
 

Necesitaţi: 

 Crearea unei mentalitaţi de abordare a vieţii sociale şi economice locale în care teritoriul constituie o 
resursa;  

 Studii şi cercetari privind zonarea teritoriului pe criterii de potenţial economic, social, ecologic, tehnologic 
şi crearea conceptelor necesare de valorificare a acestui potenţial - completare, finalizare; 

 Definitivarea reconstituirii proprietaţii asupra terenurilor şi cladirilor; 
 Adoptarea unui concept european de organizare teritoriala pentru îmbunataţirea condiţiilor de dezvoltare 

urbana; 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Întreg teritoriul comunei 

Financiare Resurse bugetare, resurse atrase, fonduri externe 
 

Umane Acces la consultanţa de specialitate pentru realizarea obiectivului  
 

Observaţii Managementul teritoriului difera de amenajarea teritoriului 
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  19. PUG ŞI PUZ 
Resurse 
existente 

Resurse umane Responsabilii din primarie: primar, secretar, viceprimar 
Resurse materiale PUG şi PUZ  actualizate in  2012 

Alte forme - 
Necesitaţi:  Reactualizarea PUG şi PUZ cu includerea tuturor menţiunilor impuse de dezvoltarea locala 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale - 
Financiare Fonduri locale 

Umane Acces la consultanţa de specialitate 
Observaţii   
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  20. AMENAJAREA TERITORIULUI 

Resurse 
existente 

Resurse umane                  Disponibilitatea celor 3023 de locuitori de a participa la activitaţile de amenajare a teritoriului 
 

Resurse materiale                 Cele 18.166 ha ale comunei 
 

Alte forme 

 11.542 ha teren neagricol din care: 
- 1538 ha, soluri neproductive 
- 9787 ha paduri 
- 40 ha luciu de apa 
- 101 ha curti si constructii 
- 76 km drumuri 
 

Necesitaţi: 

 Regularizarea şi consolidarea malurilor prin indiguri pe o distanta de 35 km ; 
 Reabilitarea terenurilor degradate pe o suprafața de 1538 ha; 
 Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de valorificare şi asigurare acces; 
 Constituirea şi actualizarea permanenta a unei baze de date privind situaţia teritoriului; 
 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Încurajarea dezvoltarii unor activitaţi economice locale pentru amenajari şi întreţinere  
 

Financiare Fonduri private, fonduri atrase, fonduri externe 
 

Umane Crearea de locuri de munca pentru populaţia activa locala pentru lucrari de amenajare 
 

Observaţii Promovarea unei politici de amenajare şi creare a unor premise de dezvoltare locala pe principii durabile 
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V.Domeniul MEDIUL ÎNCONJURATOR 
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  21. CALITATEA MEDIULUI (APA, AER, SOL) 

Resurse 
existente 

Resurse umane Locuitorii comunei nu sunt expuşi la poluare sau generatori de poluare 

Resurse materiale 
Gospodariile populaţiei, dejecţiile animaliere. 
Prima panza freatica este cu nitriţi şi nitraţi. 

 

Alte forme O mare parte din populatie deţine instalaţii pentru apa realizate din surse proprii. 
 

Necesitaţi: 

 Identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului înconjurator; 
 Monitorizarea calitaţii, luarea unor masuri de protecţie care vizeaza starea de confort şi sanatate a 

populaţiei; 
 Educaţia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare şi de vârsta; 
 Formarea comportamentului şi a deprinderilor faţa de mediu trebuie sa înceapa şi sa se desfaşoare 

în mod sistematic în gradiniţe şi şcoli; 
 Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind identificarea duritaţii apei ( prezinta nitriţi 

şi nitraţi în cantitaţi considerabile), solului; 
 Soluţii de stopare a poluarii şi de restaurare ecologica; 
 Program de restructurare a activitaţilor gospodareşti pentru eliminarea surselor de poluare a aerului, 

apei şi solului; 
 Program de conştientizare a populaţiei comunei asupra riscurilor de expunere la poluare şi a 

masurilor de evitare  a poluarii mediului înconjurator; 
 Organizarea societaţii civile pentru promovarea conceptelor ecologice 

 
Mijloace 

de 
realizare 

Materiale Depoluare naturala (macrofite) 
Financiare Resurse publice, resurse atrase 

Umane Reprezentanţii societaţii civile, personal specializat pentru aplicarea proiectelor 

Observaţii Este necesara o politica ecologica intensiva pentru: stoparea poluarii, crearea condiţiilor pentru desfaşurarea unor 
activitaţi economice ecologice, asigurarea confortului unei vieţi în mediu curat fara expunere la riscuri de poluare 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  22. PROTECŢIA SANATAŢII UMANE 

Resurse 
existente 

Resurse umane 
                                                               2 medici de medicina generala + 2 cadre medii sanitare;  
                                                              1 medic stomatolog 

                                                  1 medic veterinar + 2 tehnicieni 

Resurse materiale 

 1 Dispensar uman cu 2 cabinete medicale in satul Damuc; 
 1 cabinet stomatologic; 
  1 farmacie umana; 

                                                                1 dispensar veterinar - constructie noua; 
                                                                1 farmacie veterinara. 

Alte forme - 

Necesitaţi: 

 Program de conştientizare a populaţiei cu privire la expunerea agenţi nocivi în diferite situaţii şi 
necesitatea unor masuri drastice de protejare; 

 Construirea unui staţionar pentru supravegherea starii de sanatate; 
 Modernizarea dispensarelor pentru asigurarea serviciilor de sanatate la standarde înalte; 
 Program de educare a populaţiei pentru adoptarea unui mod de viaţa sanatos; 
 Monitorizarea unor factori de risc pentru sanatatea umana: poluare chimica, zgomot, stres; 
 Organizarea societaţii civile pentru promovarea conceptelor moderne de sanatate umana; 
 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Cladiri şi mijloace de comunicare şi transfer de cunoştinţe 
Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private 

Umane Specialişti şi voluntari 
Observaţii Focalizarea politicii administraţiei publice pe satisfacerea nevoilor umane 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  23. UTILIZAREA DURABILA A RESURSELOR NATURALE 

Resurse 
existente 

Resurse umane - 

Resurse materiale 

 6271 ha teren agricol: 125 ha teren arabil, 4134 ha pașuni, 2011 ha fânețe, 1 ha livezi 
 15 panouri de informare amplasate cu mesajul „TU ALEGI CUM SA ARATE VALEA 

DAMUCULUI” 
 

Alte forme - 

Necesitaţi: 

 Desfaşurarea unei campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la gestionarea durabila a 
resurselor locale; 

 Promovarea unei politici de încurajare a activitaţilor de exploatare a resurselor regenerabile; 
 Proiect de educare şi transfer de cunoştinţe cu privire la conceptul de dezvoltare durabila şi a 

raportului nevoi/ resurse; 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Mijloace moderne de conducere şi control al proceselor 

Financiare Resurse publice, resurse atrase, resurse private 

Umane Proprietarii de pamânt de pe raza comunei pentru resursele solului  
Observaţii Oportunitatea valorificarii potenţialului sectorului este o prioritate a Strategiei Europene 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  24. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR 

Resurse 
existente 

Resurse umane            Serviciu de colectare deseuri este externalizat catre SC AVE HURON SRL   
         

Resurse materiale 

           Colectarea deseurilor menajere se face neselectat in pubele, o data pe saptamana.  
          In prezent sunt in derulare investitii prin includerea comunei Damuc  în proiectul ”Sistem de Management 

Integrat al Deseurilor în Județul Neamț”- SMID cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin 
POS Mediu. 

 

Alte forme 

          In comuna au fost facute investitii cu privire la managementul integrat al deseurilor: 
• DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZAREA, PRIN 

CONCESIONARE în cadrul proiectului ,,Sistem de colectare selectiva şi staţie de transfer pentru 
deşeurile din arealul turistic Valea Bicazului,, - din bugetul local 

• SISTEM DE COLECTARE SELECTIVA ŞI STAŢIE DE TRANSFER PENTRU DEŞEURILE DIN 
AREALUL TURISTIC VALEA BICAZULUI" finanţat prin Programul PHARE 2004/016-
772.04.01.04.01.01 „Coeziune economica şi sociala. Schema de investiţii pentru proiecte mici de 
gestionare a deşeurilor" – din fonduri nerambursabile 

 

Necesitaţi: 

 Activitaţi de educare a populaţiei cu privire la necesitatea şi modul de gestionare a deşeurilor 
menajere solide; 

 Crearea infrastructurii locale de colectare şi depozitare intermediara a deşeurilor solide; 
 Organizarea societaţii civile pentru promovarea conceptelor moderne de gestionare a 

deşeurilor; 
 Educaţia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare şi de vârsta. 
 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Infrastructura de colectare, depozitare, transport 
Financiare Resurse publice, resurse atrase, fonduri externe 

Umane Personal calificat 
Observaţii Acest sector este determinant în crearea condiţiilor optime de locuit în localitate 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  25. SPAŢII VERZI 

Resurse 
existente 

Resurse umane                      Locuitorii comunei 3001 persoane 

Resurse materiale 
 Parc comunal in constructie in suprafata de 1740 mp; 

                     Spaţii publice, curţile oamenilor şi ale instituţiilor 
 

Alte forme 

 S – au realizat urmatoarele investitii in comuna: 
• Lucrari de amenajare a terenului in vederea constructiei unei baze sportive in Poiana Sugau; 
• Amenajare peisagistica prin plantarea a aprox. 800 tuia. 

Exista teren disponibil pentru amenajarea de spații verzi sau spaţii de joaca; 
                     

Necesitaţi: 

 Amenajare spaţii de joaca pentru copii – la gradiniţe; 
 Realizarea unor spaţii verzi şi amenajarea de trotuare în faţa locuinţelor de-a lungul drumurilor de 

acces în comuna (alei pietonale); 
 Realizarea de parcari, trebuie delimitata locaţia prin PUZ; 
 Finalizarea parcului comunal; 
 Program de conștientizare și educare a populației la toate nivelurile de vârsta. 
 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Acces la material biologic adecvat 
Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, fonduri publice  

Umane Acces la consultanţa peisagistica 
Observaţii Pentru locuitorii comunei amenajarile peisagistice trebuie sa devina un factor de confort şi sanatate 
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Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  26. STABILIZARE TERENURI 

Resurse 
existente 

Resurse umane -  

Resurse materiale                    Cursurile de apa: râurile Damuc, Bicajel; 
                   La nivelul comunei s-au facut lucrari de reabilitare trupuri pasune 

Alte forme - 
 

Necesitaţi: 

 Regularizare albie rau Damuc; 
 Regularizare torenti: Asau, Batu, Gavrilut, Strungi, Arsita, Glodu; 
 Consolidarea malurilor şi taluzurilor prin plantarea de zone verzi;  

 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Suprafeţele de teren afectate 
 

Financiare Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala 
 

Umane Persoanele active din comuna, proprietari ai terenurilor afectate 
 

Observaţii Prin acţiunile de stabilizare a terenurilor se reface şi echilibrul ecologic la zonei 
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VI. Domeniul ADMINISTRAȚIE PUBLICA 
 
 

Analiza nevoilor şi potenţialului din sectorul de activitate  27. ADMINISTRAŢIE ŞI SOCIETATE CIVILA 

Resurse 
existente 

Resurse umane 

               21 de posturi din care 12 pentru funcționari publici  și 7 personal contractual 
                

Salariatii primariei au urmat urmatoarele cursuri de formare profesionala: 
- Managementul resurselor umane; 
- Management de proiect; 
- Expert achizitii publice; 
- Administrarea serviciului de asistenta sociala. 

 

Resurse materiale                Sediu propriu 
 

Alte forme 

               Dotari IT: 10 computere, 2 laptop-uri, 10 imprimante A4, 2 copiatoare A3 
Comuna Damuc este infratita cu ASTTA FFORT din Franta si are semnat un protocol de intelegere in 
cadrul  "Program multianual (2013-2020) pentru cooperarea bilaterală pentru dezvoltarea schimburilor în 
domeniul turistic, cultural și socio-economic cu scopul de  a crea şi/sau dezvolta întreprinderi micro și 
mici/mijlocii în anumite zone ale României şi ale Italiei" cu: 

- Asociația Spirit Românesc (Italia) 
- Asociația Club Invest și a ATI Network Moda&Design (Italia) 
- AsociațiaRESURSE (Romania) 
- S. C. “Energo Hydro Invent” SRL, Satu Mare 
- Asociația “Rhabillage” (Romania) 
- Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Necesitaţi: 

 Reabilitare sediu Primarie: mansardare, izolare termica, tamplarie PVC; 
 Lucrari de amenajare interioara a sediului; 
 Programe de dotare si intarire institutionala a administratiei publice; 
 Dotare la standarde corespunzatoare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite populatiei, inclusiv 
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cu echipamente IT de ultima generatie care sa permita mentinerea inregistrarilor (de taxe si impozite, 
de terenuri, etc.) in conditii corespunzatoare si care sa contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a 
problemelor care apar. Dotari materiale necesare:  10 calculatoare, 2 xerox; mobilier; 1 masina serviciu 
primarie; utilaje constructii: 1 autobasculanta, 1 buldozer, 1 buldoexcavator, 1 utilaj pentru dezapezire; 

 Programe de perfectionare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu programe informatice pentru 
mentinerea inregistrarilor (cadastru, taxe si impozite, etc.) ; 

 Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investitii ale comunitatii si pentru 
valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public 

 Programe de perfectionare pentru accesarea fondurilor europene si pentru pregatirea cetatenilor 
comunei, potentiali solicitanti de fonduri pentru dezvoltare comunitara ; 

 Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite participarea cetatenilor la 
luarea deciziilor si implicarea acestora.  

 
 

Mijloace 
de 

realizare 

Materiale Patrimoniul public şi privat al comunei 
 

Financiare Fonduri proprii, fonduri bugetare și fonduri externe 
 

Umane Creşterea numarului de salariaţi ai Primariei pentru a se mari calitatea actului de administraţie publica   
 

Observaţii Creşterea autonomiei administraţiei publice locale presupune constituirea mijloacelor adecvate a aplicare şi 
urmarire a consecinţelor politicii economice, sociale şi ecologice şi a impactului asupra cetaţenilor şi bunurilor lor 
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