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INTRODUCERE 

 

Prezenta lucrare a fost realizata la solicitarea Primariei Comunei Damuc si reflecta 

atitudinea intregii comunitati cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pentru 

perioada 2014-2020. 
 

            Ca parte a comunitatii europene, comuna Damuc trebuie sa adopte si sa 

implementeze o viziune strategica privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt si mediu. 

Strategia de Dezvoltare Economico - Sociala Durabila constituie un document de 

importanta majora pentru administratia publica locala in vederea proiectarii principalelor 

directii de dezvoltare ale localitatii, in acord cu strategiile de dezvoltare regionala si 

nationala, cu directivele, valorile si principiile europene. Identificarea problemelor, 

constituirea unui portofoliu de solutii posibile, aplicarea solutiilor celor mai potrivite cu 

ajutorul unor proiecte, constituie drumul simplificat cel mai potrivit in politica de 

dezvoltare locala pentru ridicarea standardului de viata al cetatenilor comunitatii.   

 

          Obiectivul strategiei de dezvoltare consta in stabilirea cadrului general de dezvoltare 

a comunei Damuc  pentru perioada 2014-2020, prin crearea conditiilor necesare pentru 

cresterea capacitatii sale economico-sociale, pe termen scurt si mediu.   

 

          Scopul principal al acestei strategii este de a stabili cadrul strategic de dezvoltare  

durabila a localitatii in contextul noilor directii prioritare trasate la nivel european, ca 

cerinte obligatorii pentru atingerea urmatorului nivel de integrare in Uniunea Europeana.  

 

         Odata elaborata o astfel de strategie este mult mai usor de stabilit o ordine de 

prioritati si de alocare optima a resurselor financiare care, intotdeauna sunt insuficiente. 

De asemenea, pe baza strategiei se fundamenteaza si se justifica, in majoritatea cazurilor, 

cererile de finantare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite 

fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene.   
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        De aceea este important sa se acorde o atentie deosebita elaborarii acestui document 

si sa se asigure o participare cat mai larga a factorilor de raspundere si nu numai, la 

elaborarea lui si mai ales la aplicarea acestuia.   
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1.1. Context national 2017 

La nivelui national, Guvernul Romaniei a infiintat Comitetul Interinstitutional 
pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP), care elaboreaza in cadrul unui 
parteneriat inter-institutional Acordul de Parteneriat dintre Romania si Comisia 
Europeana, prin care se stabilesc directiile de actiune cu privire la implementarea 
programelor operationale pentru perioada 2014 – 2020. 

Prin Memorandumul Guvernului privind Aprobarea actiunilor si documentelor 
privind pregatirea accesari si implementarii fondurilor europene in perioada 2014 – 
2020, din data de 13 iunie 2012, se sublinia importanta PDR – urilor elaborate de 
Agentiile pentru Dezvoltarea Regionala si legatura strategica a acestor documente cu 
programele operationale din perioada 2014 – 2020. 

SNDR (Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Regionala) reprezinta viziunea 
Guvernului Romaniei privind dezvoltarea regionala, prin care se stabilesc prioritatile 
de dezvoltare ale regiunilor, precum si relatiile institutionale care sa faciliteze 
corelarea cu strategiile sectoriale. Acest document de programarea reprezinta baza 
strategica pentru fundamentarea programelor de finantare din fonduri 
externe/comunitare, nationale, regional si/sau locale care au ca scop dezvoltarea 
regionala. 

Avand in vedere ca aceste documente au fost elaborate in paralel. ADR Nord – 
Est a plasat indicatorii regionali din PDR 2014 – 2020, in contextul SNDR. 

Parteneriat inter-institutional la nivel regional 

Planul de Dezvoltarea Regionala Nord – Est cuprinde : Profilul socio – economic 
al regiunii, Analiza SWOT, Strategia de dezvoltare regionala, Estimarea necesitatilor 
de finantare, Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei, Sistemul de 
implementare, Monitorizarea PDR, Procesul partenerial, Sinteza evaluarii strategice 
de mediu. 

Programe europene specifice insitutiilor publice – primarii care pot fi 
accesate in 2017 : 

POC Axa prioritara 2TIC 2.3.3 Imbunatatirea continutului digital si a 
infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-
cultura. 

POR 7.1 – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin 
dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 
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zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si 
sporirea accesibilitati si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice.   

Investiţiile care se vor realiza în infrastructura de turism au ca scop creșterea 
economică a zonelor aflate în declin economic, dar care dispun de un potențial 
turistic valoros, în vederea creșterii numărului mediu de salariați din staţiunile 
turistice în toate regiunile de dezvoltare ale României mai puțin regiunea București –
Ilfov. 

 POR 5.1 CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL 

- Unitate administrativ-teritoriala, in calitate de lider in parteneriat cu alta unitate 
administrativ-teritoriala, cu o autoritate a administratiei publice centrale, unitate de 
cult sau ONG; 
- Autoritate a administratiei publice centrale, in calitate de lider in parteneriat cu o 
unitate administrativ-teritoriala, o unitate de cult sau ONG 

SUB‐MASURA 7.6 ‐ Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

Beneficiari eligibili 
- Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare; 
- ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare; 
- Unitati de cult conform legislatiei in vigoare; 
- Persoane fizice autorizate / societati comerciale, care detin in administrare obiective 
de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B 
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1.2. Directiile de dezvoltare stabilite la nivelul regiunii nord – est 

Strategia de Dezvoltare contine prioritati si masuri ce vor putea fi finantate de 

la bugetul local, de la bugetul de stat si din fondurile structurale europene (Fondul 

Social European, Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Agricol 

European pentru Dezvoltare Rurala). In scopul atragerii investitorilor vor trebui 

accesate fonduri din programele operationale sectoriale: transport, mediu, 

dezvoltare resurse umane, dezvoltarea capacitatii administrative, cresterea 

competitivitatii economice, precum si Programul Operational Regional. Dar principala 

sursa de finantare pentru dezvoltarea comunei va fi Fondul National pentru 

Dezvoltare Rurala. 

Regiunea Nod – Est este o zona in care istoria, cultura si traditia sunt 

prezentate si completeaza mediul natural, deosebit de atragator. Regiunea Nord – Est 

este cea mai mare regiune de 

dezvoltare a Romaniei sub aspectul 

numarului de locuitori si al suprafetei 

detinute. 

Din perspectiva geografica, 

linia peisajului variaza de la lanturile 

muntoase impadurite din Vest, spre 

podisurile line din centru si apoi catre 

campii in Est, cu lacuri, vii si zone 

agricole extinse. 

Principalele orase 

Iasi, fosta capitala a 

Moldovei, este un puternic centru industrial si renumit centru universitar, de cultura, 

arta, traditie si spiritualitate. 

http://www.laiasi.ro/�
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Bacau, renumit in Evul Mediu ca punct vamal si centru comercial, acesta este si 

un important centru industrial si universitar, cu o economie puternica, dinamica si cu 

numeroase investitii straine. 

Suceava si Piatra Neamt, orase industriale, dar care nu si-au pierdut din 

farmecul istoric, au devenit centrele unei industrii turistice in dezvoltare si 

importante puncte de plecare in calatoria spirituala de vizitare a manastirilor sau 

pentru plimbarile montane pe care le ofera Carpatii. 

Botosani si Vaslui, vechi centre comerciale si agricole, in prezent sunt centre 

importante pentru dezvoltarea regionala, in ceea ce priveste industria textila si 

prelucratoare. 

Orasele din Regiunea Nord – Est ofera vizitatorilor un bogat si important 

patrimoniu de atractii turistice deosebite, precum si monumente istorice, case 

memoriale, manastiri, cetati, muzee si locuri inedite de petrecere a timpului liber. 

Conform Balantei Fortei de Munca elaborata de Institutul National de 

Statistica, in ianuarie 2016, resursele de munca ale regiunii Nord-Est au fost in numar 

de 1995,3 mii persoane, din care populatia ocupata civila reprezinta 57,6% din aceste 

resurse. Rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii decembrie 2016 a fost de 6,7%, 

fiind inregistrati 78,1  mii someri. 

Beneficiind de trei centre universitare in regiune, forta de munca din 

Regiunea Nord – Est prezinta un grad inalt de pregatire profesionala si un nivel 

adecvat de educatie. 

 

             Regiunea Nord – Est are un mare potential ca centru european de turism. 

Separata de Vestul Europei prin impresionantul lant Carpatic, o mare parte a Regiunii 

este inca neexplorata si necunoscuta pentru turistii straini. 

 

            Referitor la potentialul de dezvoltare al regiunii, pe primul loc se afla turismul, 

zonele de munte fiind favorabile pentru dezvoltarea acestei ramuri economice.  

http://www.agendabacau.ro/�
http://www.suceava.ro/�
http://www.neamt.ro/�
http://www.botosani.ro/�
http://www.vaslui.ro/�
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 Principalele tipuri de turism care pot fi practicate sunt: turismul cultural 

(muzeistic, etnografic, artistic), religios, balneo-terapeutic, de agrement, de tranzit, 

agroturism. Sectoarele productive care ocupa locurile imediat urmatoare, in 

clasament, sunt prelucrarea lemnului, mecanica si industria textila.  

            Din punct de vedere al ocuparii, predominate este populatia ocupata in 

agricultura, silvicultura si pescuit.  

 Scopul fundamental al dezvoltarii regionale in raport cu problemele de mediu 

este crearea unei armonii pe termen lung intre acesta si procesele socio – economice, 

in contextul in care, factorii de decizie din domeniul economic trebuie sa-si asume 

responsabilitatea pentru consecintele asupra mediului si consideratiile legate de 

protectia mediului trebuie incadrate in reglementarile economice. 

 Datorita riscului la care sunt supuse elementele de mediu si resursele naturale, 

chiar si programele individuale trebuie elaborate in maniera dezvoltarii durabile. 

 Este de o importanta determinanta sa fie asigurate permanent coditii de viata 

sanatoase (apa si aer curate, alimentatie  sanatoasa). In acest sens, cele mai 

importante sarcini ale regiunii privesc asigurarea apei potabile corespunzatoare, buna 

gestionare si depozitarea deseurilor menajere si industriale, epurarea 

corespunzatoare a apelor uzate menajere si indistriale, reabilitarea zonelor afectate 

in urma unor dezastre naturale (inundatii, despaduriri, alunecari de teren), activitati 

industriale (minerit, industrie chimica, metalurgica etc.) si agricole (zootehnie), 

reducere pulberilor sedimentabile. 

Viitorul regiunii este legat si de pastrarea fertilitatii solului, interesul 

generatiilor prezentate si viitoare trebuie sa fie orientat spre adoptarea de tehnologii 

ecologice, necesare obtinerii unei hrane sanatoase, iar utilizarea chimizarii sa fie 

riguros controlata. 

Regiunea Nord – Est nu se confrunta cu fenomene de poluare deosebit de 

grave, fiind inca o regiune ‘curata’. 

La nivel regional, principalele probleme de mediu privesc : despaduriri, cu 

implicatii in accentuarea alunecarilor de teren; fenomene de eroziune a solului, ce 
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afecteaza in principal, partea de est a regiunii; apa potabila (calitate, cantitate, 

distributie). Poluarea locala sau zonala determinate de : activitati industrial cu impact 

asupra aerului, apei, solului; exploatari miniere (carbine, minereu radioactive, sulf, 

cupru, mangan) cu impact asupra aerului, apei, solului, vegetatiei ; traffic (insuficienta 

sau inexistenta unor cai ocolitoare) cu impact asupra aerului si nivelului de zgomot. 
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1.3 Obiective propuse pentru actualizare 2017 – 2020 

Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila a comunei Damuc este o 

strategie pe termen lung care necesita o atentie deosebita in ceea ce priveste 

obiectivele si rezultatele acesteia. Rezultatele pe termen lung trebuie evaluate cu 

rezerva de rigoare avand in vedere multitudinea factorilor neprevazuti care pot 

influenta obtinerea acestora. 

Datorita ponderii ridicate a zonelor rurale, se pune accentul pe promovarea 

dezvoltarii integrate si durabile a acestora prin optimizarea sectoarelor existente, 

incurajarea diversificarii activitatilor economice si sociale, sustinerea dezvoltarii si 

modernizarii infrastructurii si prin accesul la noile tehnologii. 

Se urmareste, de asemenea, cresterea calitatii vietii prin prezervarea mediului, 

imbunatarirea conditiilor de viata si accesului la serviciilor de baza precum si mentinerea 

unor comunitati rurale viabile prin prezervarea culturii si traditiilor acestora. 

Ca urmare a introducerii legislației de retrocedare a terenurilor agricole, în ultimii ai 

se manifesta in regiune comunei, cat si la nivel regional, un accentuat fenomen de 

faramitarea a proprietatii funciare, cu efecte negative evidente in sensul scaderii 

productiei fizice orientata in general spre autoconsum si a cresterii costurilor. 

Se impune implementarea unei strategii in exploatarea agricola, coordonata cu 

programe de finantare a productiei si investitiei agricole, cu realizarea unor piete agricole 

reale (cu productii standard, omogene calitativ si rentabile). 

Dotarea cu utilaje de mecanizare de slaba performanta si tehnicitate, a pus 

producatorii agricoli in imposibilitatea exploatarii eficiente si cu rezultate profitabile a 

parcului tehnic existent, ei practicand o agricultura de subzistenta.  

 

1. Servicii.” INFIINTARE SI DOTARE PIATA AGRO‐ALIMENTARA, SPATIU PUBLIC DE RECREERE DIN 
COMUNA DAMUC , JUDETUL NEAMT , PE TERITORIUL MICROREGIUNII GAL CEAHLAU” 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PROIECTULUI : 

          Construcţia propusa va avea: suprafata totala = 139,60mp, suprafata terasa circulabila 

= 86,90mp. Constructia  va adaposti 15 mese pentru prezentarea produselor, 2 depozite 

pentru mobilier si 2 grupuri sanitare .  
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Aceasta constructie, va fi acoperita partial cu sarpanta si partial va avea o terasa 

circulabila unde se va amenaja un loc de joaca pentru  copii. 

          Amenajari exterioare vor cuprinde 

- alei de acces carosabile / pietonale,  

- 8 locuri de parcare, 

- dalarea incintei  

- amenajarea spatiilor verzi.  

- gradene care sa sustina  taluzul spre drumul comunal.  

         - Infrastructura se va  executa integral din beton sub peretii interiori si exteriori. 

         -   Suprastructura se va executa din beton armat. 

         -   Sarpanta se va executa din lemn. 

         -   Invelitoarea va fi finisata cu tabla profilata tip tigla. 

         -  Terasa se va finisa cu toate straturile de izolare corespunzatoare dispuse peste 

planseul din beton armat si se va finisa cu pardoseala din lemn tratat pentru rezistenta la 

umezeala. 

2. Educatie  „INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, 
PARTER” 

• Capacitatea gradinitei : 56 - 60 copii. 
• Suprafata teren=1250,70mp 
• Suprafata gradinitei =562,80mp 
• Alei =81mp 
• Spatii verzi=369 mp 
• Loc de joaca=69 mp 
• Racord canalizare la fosa septica existenta=46ml + 2 camine 
• Racord apa la camin existent=4,00m 
• Lungime gard = 162 ml 
• 3 panouri solare 
• Centrala termica pe lemne 
 

3. Turism si agroturism. Parcului de agrement Hasmas – Bicajel 

Prioritatea vizeaza exploatarea potentialului turistic al regiunii prin punerea in 
valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calitatii serviciilor prestate, 
dezvolotarea unor obiective turistice noi cu destinatii specifice cerintelor clientului modern, 
care sa creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistica, numarul de clienti 
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consumatori, imbunatatindu-se astfel imaginea regiunii si creandu-se o identitate benefica 
atragerii de investitori. Infrastructura turistica si cu caracter recreativ va trebui dezvoltata si 
pusa in valoare, de ea urmand sa beneficieze atat turistii cat si comunitatea locala. 

 

Promovarea ariilor turistice ca si imbunatatirea mediului natural si construit vor 
contribui la imbunatatirea imaginii comunei regiunii pentru potentialii investitorii romani si 
straini. 

Dezvoltarea bazei agroturistice si cresterea calitatii serviciilor oferite in acest sector, 
cu scopul atragerii unui numar mare de turisti si promovarea imaginii comunei. 

Potentialul regiunii in domeniul resurselor umane, al turismului, al unor activitati 
specifice si faptul ca zona este inca o zona curata, creeaza premisele pentru un proces de 
dezvoltare durabila si implicit, pentru cresterea standardului de viata al comunitatii. 

Regiunea comunei Damuc se bucura de un cadru natural caracterizat printr-o 
diversitate a formelor de relief, o bogatie a florei si a faunei, existenta unor zone protejate 
(Parcul National Ceahlau si Parcul National Bicaz-Chei – Hasmas) 

Prin acest proiect tehnic multi-disciplinar, propus a se realiza pentru o suprafata de 
cca 40ha- valea Bicajelului, urmarim sa punem bazele dezvoltarii unui parc de agreement 
care sa poata oferi servicii specifice oricarui sezon si care sa se adreseze in principal 
segmentului de varsta 2-18 ani, totusi, fara sa fie neglijate si celelalte categorii de varsta 
si/sau categorii de pregatire fizica. 

Practic, oferta turistica a “Parcului de agrement Hasmas – Bicajel” propune sa fie: 

• o oferta turistica adresata pentru toate varstele (in special copii si famile); 

• o oferta turistica pentru 4 sezoane; 



Comuna Damuc 
Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila 2014 – 2020 

 

10 
 

• o oferta turistica pentru sanatate, sport si agrement. 

4. Educatie. Modernizare teren de fotbal existent pentru a incuraja tinerii din comuna sa faca 
miscare si sa aiba un loc unde sa isi petreaca timpul liber. 

- Amenajare terenului existent cu gazon natural /artificial 

 - dotarea terenului sport 

- Achizitionarea materialelor sportive 

- Imprejmuire terenului de sport 

- Amenajarea unei gradene pentru spectatori 

- Iluminarea terenului de sport 

 

5.Achizitionarea de utilaje pentru intretinerea drumurilor comunale si satesti :  

 
- Utilaj de deszapezire 

- Autogreder  

- Autospeciala pentru situatiile de urgenta 

- Buldozer  

- Autobasculanta 

 

Impactul actualizarii va fi evaluat din punct de vedere al capacitatii de a raspunde 
problemelor comunei Damuc si de a crea structuri pentru  implicarea comunitatii locale in procesele 
de dezvoltare. 

Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea si implicarea 
continua a comunitatii locale in planurilor si prioritatile de dezvoltare viitoare. 
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