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Cuvant introductiv al primarului orasului Darmanesti 
 
               De la data intrarii in Uniunea Europeană (01.01.2007), România participă ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a UE. 
România beneficiază astfel, prin intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru susţinerea dezvoltării economice a ţării. 
Autorităţile locale pot accesa, astfel, fonduri nerambursabile in baza unor proiecte realizate pe diferite directii de actiune, aceasta pentru că sprijinul 
acordat de UE impune respectarea anumitor reguli şi rigori financiare, care condiţionează accesarea acestor fonduri.  
               În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei viziuni strategice care să cuprindă direcţiile de 
dezvoltare a localităţii şi care să se constituie într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă 
comunitatea şi care să prezinte aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local de dezvoltare. Existenţa unei strategii de dezvoltare 
locală, ca instrument de management utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate reprezintă, astfel, o 
condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.            
               Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă localitatea abordate într-un cadru 
integrat, corelat cu obiectivele şi planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european. Stabilirea Portofoliului de Proiecte al Orasului 
Darmanesti, pentru perioada 2014 -2020, s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a posibilităţilor de 
dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării durabile, respectiv acelea că schimbările în bine care se vor realiza să fie  observabile sub 
toate aspectele vieţii.  

                                                                           
 
 

                                                                      Primar, 
                                                                      ing. Constantin Spiridon 
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CONTEXT 
 
Necesitatea elaborarii strategiei: 
- asigurarea continuitatii procesului de planificare stategica la nivel local, pentru perioada 2014 – 2020; 
- coordonarea investitiilor si pregatirea administratiei publice locale pentru absorbtia fondurilor europene planificate pentru perioada 2014 – 

2020; 
- determinarea directiilor de dezvoltare, ritmul si scara acestei dezvoltari, de a eficientiza activitatea autoritatilor publice locale in gestionarea 

problemelor orasului, in utilizarea resurselor financiare, in promovarea localitatii, in atragerea fondurilor externe (investitii, fonduri europene, 
alte fonduri) pentru implementarea proiectelor investionale planificate; 

- identificarea unui portofoliu diversificat de proiecte care sa satisfaca nevoile identificate la nivelul principalelor domenii de analiza; 
- corelarea strategiei locale cu noile prioritati de investitii la nivel judetean, regional, national, european, pentru perioada 2014 – 2020; 
- corelarea portofoliului de proiecte de dezvoltare cu sursele de finantare din fonduri externe si proprii, precum si cu capacitatea reala de 

finantare a localitatii. 
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INTRODUCERE 
 
  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. Dezvoltarea durabilă – 
DD – conceptul de dezvoltare economico-socială recomandat tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută armonizarea a trei componente 
fundamentale: Resursele umane, Creşterea economică, Echitatea între generaţii. Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţii 
care permite folosirea pe termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă concomitent cu menţinerea calităţii 
mediului la un nivel acceptabil..  
  În România, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2007-2013, la nivel național, reginal, județean și 
local. Anul 2013, impune elaborarea noilor Strategii de Dezvoltare Durabilă, pentru perioada programatică 2014-2020, care au în vedere schimbările 
generate de statulul României de țară membră a Uniunii Europene precum și de efectele crizei economice mondiale, asupra situației europene, 
naționale, regionale, județene și locale.  
  În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale (criza economică, continuarea procesului de descentralizare, posibilitatea 
atragerii de fonduri europene ş.a.) prezentul document se constituie în instrument de lucru pentru organizarea activităţilor, prioritizarea investiţiilor 
şi gestionarea eficientă a resurselor necesare, instrument care să fundamenteze dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor 
contribui la progresul general al oraşului. Punerea în aplicare a acțiunilor conținute în Strategie, va permite Autorității Publice Locale a oraşului 
Dărmăneşti, județul Bacău  pe termen scurt şi mediu, să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor, în contextul unei dezvoltării armonioase a 
localităţii, obținute prin aplicarea soluţiilor potrivite, documentul constituindu-se în bază de informații în argumentarea elaborării și aplicării de cereri 
de finanțare, pentru liniile deschise prin Programele Structurale și de Coeziune dar și prin oricare alte surse de finanțare active în România. 
Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se 
confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.  
  Prezenta strategie de dezvoltare locala durabila a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă localitatea abordate 
într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european.  Dezvoltarea durabila se 
realizeaza atunci când se raspunde nevoilor generatiei actuale, fara a fi amenintate cele ale generatiilor viitoare, deoarece avem, cu totii, dreptul la 
un nivel de trai ridicat.  
  Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care autoritatea locală, alaturi de celelalte sectoarele 
comunităţii, va întocmi planuri realiste de acţiune care să stea la baza dezvoltării durabile a oraşului. Strategia, propune un model de dezvoltare 
economică care să susţină rezolvarea problemelor sociale, precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului ambient şi folosirea 
tuturor oportunităţilor locale Stabilirea Strategiei de dezvoltare durabila a oraşului Dărmăneşti , pentru perioada 2014-2020, s-a făcut urmărindu-se 
realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a posibilităţilor de dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării durabile, 
respectiv acelea că schimbările în bine care se vor realiza să poată fi observabile sub toate aspectele vieţii. 
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Capitolul I. Analiza reglementărilor europene, 
 naționale, regionale, locale 
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1. EUROPA 2020 – PRINCIPII, VALORI, DIRECTII DE ACTIUNE * 
 

 1. Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.  
 2. Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare.  
 3. Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata 
de nivelurile inregistrate in 1990, cresterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei energetice.  
 4. Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii absolventilor de studii superioare in randul 
populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 de ani.  
 5. Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe 
urma saraciei si a excluziunii sociale.”  
  

 Prioritati Europa 2020:  
 “Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; presupune imbunatatirea prestatiei in urmatoarele 
domenii:  

  cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea investitiilor de stat si private in vederea generarii de locuri de munca prin 
crearea de noi produse si servicii;  

  educatie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare de-a lungul vietii in vederea imbunatatirii competentelor;  
  societatea digitala: utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.”  

Actiunile acestei prioritati vizeaza:  
o eliberarea potentialului inovator al Europei;  
o ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei;  
o valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii digitale.” 

Cresterea inteligenta va fi stimulata prin trei initiative: 
 a. “„O Uniune a inovarii” prin care se propune:  

  reorientarea politicii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii catre domenii care prezinta provocari majore pentru societate (schimbari 
climatice, utilizarea eficienta a energiei si a resurselor, schimbari demografice, sanatatea populatiei etc.);  

  consolidarea verigilor din lantul inovarii, de la cercetarea fundamentala la comercializare.”  
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  

o definitivarea spatiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice de cercetare;  
 
*    Extrase si sinteze din document “Obiective Europa 2020"  (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF) 
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o imbunatațirea conditiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze, crearea unui brevet european unic si a unei instante 
specializate in materie de brevete;                                                                                                                                   

o lansarea de parteneriate europene in domeniul inovarii intre UE si nivelurile nationale, in vederea accelerarii dezvoltarii si utilizarii;    
o consolidarea si dezvoltarea rolului instrumentelor UE de sustinere a inovarii (fondurile structurale, fondurile de dezvoltare rurala, 

programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.);  
o promovarea parteneriatelor in materie de cunoastere si consolidarea legaturilor intre educatie, intreprinderi, cercetare si inovare.  

b. „Tineretul in miscare” prin care se propune:  
  consolidarea performantei si atractivitatii internationale a institutiilor de invatamant superior din Europa;  
  sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educatie si formare în UE;  
  combinarea excelentei cu echitatea, prin promovarea mobilitatii studentilor si a celor care urmeaza un curs de formare,  
  imbunatatirea situatiei incadrarii in munca a tinerilor.”  

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  
- integrarea si consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universitatilor, cele destinate cercetatorilor si corelarea lor cu programele 
nationale;  
- impulsionarea agendei de modernizare a invatamantului superior la nivelul programelor scolare, al guvernantei si al finantarii;  
- identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti;  
- promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale;  
- lansarea unui Cadru pentru incadrarea in munca a tinerilor.  
 
c. „O agendă digitala pentru Europa” prin care se propune crearea unei piete digitale unica, bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii 
interoperabile:  

  pana in 2013: acces universal la internet in banda larga;  
  pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps);  
  pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50% din locuintele din Europa.”  

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  
- oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in infrastructura pentru internet de mare viteza, deschisa si competitiva, precum si in 
serviciile conexe;  
- dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu;  
- facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende.  
Cresterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre cresterea economica a UE si cresterea economica a celor doi mari 
competitori pe piata mondiala respectiv SUA si Japonia. Aspecte de corectat in domeniul Inovarii:  

 nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si inovare;  
 utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;  
 accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii;  
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 ponderea mai redusa in UE a firmelor high-tech.”  
Aspecte de corectat in domeniul Educatiei:  

  un sfert dintre elevi au competente slabe de citire, unul din sapte tineri abandoneaza studiile si formarea prea devreme;  

  50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerintele noi de pe piata muncii;  

  in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, doar 1 persoana din 3 are o diploma universitara, comparativ cu 40% in SUA si 
peste 50% in Japonia;  

  conform “indicelui Shanghai” in clasamentul mondial al primelor 20 de universitati, sunt listate doar doua universitati europene. 
Aspecte de corectat in domeniul Societatii digitale:  

 din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentata de piata globala pentru tehnologiile informatiei si comunicatiilor, firmele europene reprezinta 
doar 25%;  

  ramanerea Europei in urma SUA si Japoniei in ceea ce priveste internetul de mare viteza, afecteaza capacitatea acesteia de inovare in 
special in zonele rurale, diseminarea online a cunostintelor si distributia online de bunuri si servicii. 

 
 Cresterea durabila inseamna promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai 
competitive, presupune dezvoltarea de noi procese si tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:  

o sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC;  

o sa exploateze retelele de la scara UE;  

o sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;  

o sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii eficiente a resurselor;  

o sa scada emisia de dioxid de carbon;  

o sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabila a resurselor. 
Cresterea durabila va sta la baza coeziunii economice, sociale si teritoriale prin derularea de actiuni in urmatoarele domenii:  

 “competitivitate:  
o mentinerea avantajului fata de SUA si China, pe piata tehnologiilor ecologice;  

o eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor;  

o productivitate crescuta pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe pietele de export si pentru un numar tot mai mare de 
materii prime.”  

 “combaterea schimbarilor climatice:  

o reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid in decada care urmeaza;  

o exploatarea completa a potentialului noilor tehnologii, precum posibilitatile de captare si stocare a dioxidului de carbon, care vor 
genera reducerea emisiilor, realizarea de economii si crestere economica;  

o consolidarea capacitatii de rezistenta a economiilor UE in fata riscurilor climatice, precum si capacitatea de prevenire a dezastrelor si 
de reactie la acestea.”                                                                                                                                                       
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  “energie curata si eficienta:  
o scaderea importurilor UE de petrol si gaze cu 60 de miliarde € pana in 2020; - cresterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%; - crearea a 

peste 600 000 locuri de munca prin utilizarea energiei regenerabile in 20% din energia folosita in UE; 
o crearea a peste 400 000 locuri de munca prin atingerea obiectivului de 20% privind eficienta energetica. 

 Cresterea durabila va fi stimulata prin doua initiative: 
 a. “„O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” prin care se propune:  

  sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce priveste utilizarea resurselor si cu emisii reduse de dioxid de carbon;  
  decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;  
  reducerea emisiilor de CO2;  
  cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice.”  

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  
o mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare rurala, fondurile structurale, si altele in cadrul unei 

strategii solide de finantare (UE, publica nationala, privata);  
o consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum certificate de emisii, incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor 

publice ecologice, etc;  

o prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea sectorului transporturilor;  

o implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii blocajelor in sectiunile transfrontaliere si nodurile intermodale (orase, 
porturi, platforme logistice);  

o finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul planului privind tehnologiile energetice strategice (SET);  

o promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica pentru UE in zona baltica, in Balcani, in regiunea mediteraneeana 
si în Eurasia;  

o adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta energetica, promovarea unui program in domeniul utilizarii 
eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile si gospodariile) prin utilizarea fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri;  

o stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice necesare pentru a face tranzitia catre o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si rezistenta la schimbarile climatice pana in 2050. 

La nivel national, statele membre vor trebui: 
o sa elimine treptat subventiile daunatoare mediului (exceptii in cazul persoanelor defavorizate); 
o  sa dezvolte instrumente de piata, precum stimulente fiscale si achizitii publice menite sa adapteze metodele de productie si de 

consum; 
o  sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente, modernizate si complet interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC; 
o  sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de infrastructura, in cadrul retelei centrale a UE;  
o  sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare parte din emisiile generate si din congestiile 

retelelor; 
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o  sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta energetica in constructii si instrumente de piata precum 
impozitarea, subventiile si achizitiile publice pentru a reduce consumul de energie si de resurse;  

o  sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in constructia de cladiri publice eficiente din punct de vedere energetic si într-o 
reciclare mai eficienta;  

o  sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar putea creste eficienta in sectoarele mari consumatoare de 
energie, precum cele bazate pe folosirea TIC.” 

 b. “„O politica industriala adaptata erei globalizarii” prin care se propune:  
 colaborarea stransa intre CE si intreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, organizatii de consumatori;  
 elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa sprijine spiritual antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria;  
 promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei si al serviciilor din Europa.  

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  
o „stabilirea politicii industriale apte sa mentina si sa dezvolte o baze industriala puternica, competitiva, diversificata in Europa, sa 

sprijine tranzitia sectoarelor de productie catre o utilizare mai eficienta a energiei si a resurselor;  
o dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa combine diverse instrumente de politica precum reglementarea 

„inteligenta”, modernizarea achizitiilor publice, normele in materie de concurenta, stabilirea de standarde;  
o imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea costurilor de tranzactie aferente desfasurarii unei 

activitati economice in Europa, prin promovarea clusterelor si prin imbunatatirea accesului convenabil la finantare;  
o restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor catre activitati de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapida a 

competentelor catre sectoarele si pietele cu un ritm alert de crestere;  
o promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc utilizarea resurselor naturale si sporesc investitiile in patrimoniul 

natural al UE;  
o promovarea internationalizarii IMM-urilor;  
o asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit industriei din toata Uniunea sa beneficieze de acces efectiv pe piata 

unica, pe piata internationala;  
Cresterea durabila este necesara  in vederea sustinerii UE pentru a prospera intr-o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, 
pentru prevenirea degradarii mediului, pierderea biodiversitatii si utilizarea nedurabila a resurselor. 
 
 Cresterea favorabila incluziunii inseamna promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure 
coeziunea sociala si teritoriala si care presupune:  

o asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de munca;  
o investirea in dezvoltarea competentelor; combaterea saraciei;  
o modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de protectie sociala;  
o consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii economice in toate regiunile UE inclusiv in cele 

ultraperiferice;                                                                                                                                                    
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o asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul vietii;  
o cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de promovare a egalitatii de sanse intre femei si barbati. 

Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din urmatoarele domenii:  
 ocuparea fortei de munca:  

o schimbarile demografice au generat scaderea numarului de persoane active; 
o in UE, doar doua treimi din populatia activa are loc de munca, in comparatie cu peste 70% in SUA si in Japonia; 
o rata ocuparii fortei de munca este scazuta in special in randul femeilor si al lucratorilor in varsta; 
o rata a somajului de peste 21% in randul tinerilor; 
o risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor neintegrate in campul muncii sau care au legaturi slabe cu acesta.  

 competentele:  
 aproximativ 80 de milioane de persoane au competente reduse sau de baza;  
 oportunitatile oferite prin invatarea de-a lungul vietii, apartin in special persoanelor mai instruite;  
 pana in 2020, 16 milioane de locuri de munca vor necesita nivel inalt de calificare, in timp ce numarul locurilor de munca 

pentru care se vor cere competente reduse va scadea cu 12 milioane;  
 pentru mentinerea vietii active indelungate, este necesara dobandirea si dezvoltarea de noi competente pe tot parcursul 

vietii.  
 combaterea saraciei:  

o 80 de milioane de persoane erau amenintate de saracie, inainte de aparitia crizei economice; 
o 19 milioane dintre acestea sunt copii; 
o 8% dintre persoanele care au un loc de munca nu castiga suficient pentru a iesi din saracie, cei mai afectati fiind somerii. 

 Cresterea favorabila incluziunii va fi stimulata prin doua initiative: 
 a. “„O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca” prin care se propune:  

 crearea conditiilor necesare modernizarii pietelor muncii pentru a creste nivelurile de ocupare a fortei de munca si pentru a asigura 
sustenabilitatea modelelor sociale europene;  

  promovarea autonomiei cetatenilor prin dobandirea de noi competente care vor permite fortei de munca actuale si viitoare, adaptarea la 
noile conditii si la eventualele schimbari de cariera;  

  reducerea somajului;  
  sporirea productivitatii muncii.  

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  
o definirea si punerea in aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, in vederea identificarii modalitatilor de 

imbunatatire si gestionare a tranzitiilor economice, de combatere a somajului, de crestere a ratelor de activitate;  
o adaptarea cadrului legislativ, in conformitate cu principiile reglementarii „inteligente”, la evolutia modelelor de organizare a muncii, la 

noile riscuri la adresa sanatatii si securitatii muncii;  
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o facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si asigurarea unei corespondente mai bune intre cererea si oferta de 
locuri de munca, prin intermediul sprijin financiar acordat din fondurile structurale, in special din Fondul social european (FSE);  

o consolidarea capacitatii partenerilor sociali, valorificarea potentialului de solutionare a problemelor oferit de dialogul social la toate 
nivelurile (la nivelul UE, la nivel national/ regional, la nivel sectorial si la nivelul intreprinderilor);  

o impulsionarea cadrului strategic de cooperare in materie de educatie si formare in care sa fie implicate toate partile interesate;  
o asigurarea dobandirii competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii pe piata muncii, precum si a recunoasterii 

acestora pe tot parcursul educatiei generale, profesionale, superioare si din viata adulta.  
 
La nivel national, statele membre vor trebui:  

o sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reduca segmentarea pietei muncii, sa faciliteze tranzitiile si 
reconcilierea vietii profesionale cu viata privata;  

o sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de asigurari sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii;  
o sa promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea privata, politici de imbatranire activa, sa sporeasca 

egalitatea de sanse intre femei si barbati;  
o sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;  
o sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al calificarilor, prin instituirea unor cadre nationale ale 

calificarilor;  
o sa asigure dobandirea competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii pe piata muncii, 

recunoasterea acestora pe tot parcursul educatiei generale, profesionale, superioare si din viata adulta, inclusiv in 
cadrul invatarii non-formale si informale;  

o sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al muncii, in special prin implicarea partenerilor sociali in 
planificarea ofertelor de educatie si formare.”  

 
b.„O platforma europeana de combatere a saraciei” prin care se propune:  

 asigurarea coeziunii economice, sociala, teritoriale, ca o continuare a anului in curs, care reprezinta “Anul european de lupta impotriva 
saraciei si excluziunii sociale”;  

 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoasterea drepturilor fundamentale ale persoanelor care se confrunta cu saracia si excluziunea 
sociala.”  

 
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:  
 

o elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, in vederea incurajarii actorilor din sectorul public si privat de a 
reduce excluziunea sociala prin actiuni concrete, inclusiv prin acordarea finantari din fondurile structurale, in special din FSE;  
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o elaborarea si implementarea de programe care vizeaza promovarea inovarii sociale in randul grupurilor celor mai vulnerabile, 
dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea migrantilor;  

o evaluarea caracterului adecvat si a sustenabilitatii sistemelor de protectie sociala si de pensii si identificarea modalitatilor de 
imbunatatire a accesului la sistemele de sanatate.  

La nivel national, statele membre vor trebui:  
o sa promoveze responsabilitatea colectiva si individuala pe care o impart in domeniul combaterii saraciei si excluziunii sociale;  
o sa defineasca si sa puna in aplicare masuri care vizeaza grupurile cu un grad de risc ridicat precum familiile monoparentale, femeile in 

varsta, minoritatile, romii, persoanele cu handicap si personale fara adapost;  
o sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a asigura un nivel adecvat al ajutorului pentru venit si al accesului la 

asistenta medicala.”  
Cresterea favorabila incluziunii este necesara in vederea:  

o oferirii populatiei acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre destinate altor persoane aflate in intretinere;  
o punerii in aplicare a principiilor privind flexicuritatea;  
o oferirii cetatenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care sa le permita adaptarea la noile conditii si la eventualele schimbari de 

cariera;  
o combaterea saraciei si excluziunii sociale;  
o reducerea inegalitatilor in materie de sanatate;  
o imbunatatirea capacitatii de a face fata fenomenului de imbatranire activa.  

 
 Guvernanta economica: Criza economica:  

o a evidentiat deficiente structurale in economia Europei;  
o a anulat progrese precedente;  
o a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe termen lung;  
o a demonstrat interdependenta economiilor europene;  
o a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul UE in vederea rezolvarii de probleme, promovarii cresterii economice si 

crearii de locuri de munca.  
Cei trei piloni ai noii guvernante economice:  
1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE si include:  

o prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020;  
o angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la Pactul euro plus;  
o consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin intermediul 

noilor instrumente menite sa stopeze dezechilibrele macroeconomice;  
o adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care permite discutarea prioritatilor economice si bugetare in aceeasi 

perioada a fiecarui an.  
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2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include:  

o mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE la criza datoriei suverane;  
o inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european de stabilitate (MES);  
o aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala, elaborate in stransa colaborare cu FMI.  

 
3. Redresarea sectorului financiar  
Aspecte esentiale ale noii guvernante economice a UE Semestrul european: reprezinta primele 6 luni ale fiecarui an, perioada in care are loc 
coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice si structurale ale statelor membre in baza careia se tine cont de recomandarile UE in luarea 
deciziilor cu privire la bugetul national si la alte aspecte de interes economic.  
 
„Pactul de stabilitate si crestere: consta intr-un set de reguli care incurajeaza statele membre sa mentina viabilitatea finantelor publice.” 
Componente:  
1. „Componenta preventiva consta in transmiterea de catre statele membre, a programul anual de stabilitate (tarile din zona euro) sau de 
convergenta (celelalte state membre), impreuna cu programul national de reforma, program care prezinta modul in care statul membru 
intentioneaza sa asigure si sa mentina viabilitatea finatelor publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandari politice (in iunie, in 
cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate inainta o propunere Consiliului pentru ca acesta sa transmita un avertisment in cazul 
unui deficit excesiv.  
 
2. Componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficit excesiv (PDE). In baza PDE, daca deficitul bugetar al unui stat membru 
depaseste limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul va transmite recomandari privind redresarea situatiei. Nerespectarea acestor recomandari 
poate duce la impunerea de sanctiuni pentru statele din zona euro.”  
 
Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin introducerea unor modificari menite sa permita componentei corective a Pactului sa 
ia mai bine in considerare interactiunea dintre datorie si deficit, mai ales in tarile puternic indatorate (unde datoria publica depaseste 60% din PIB) 
si  sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca impunerea sanctiunilor semiautomata - in acest sens, in cadrul Consiliului va fi nevoie 
de o majoritate calificata, nu atat pentru a aproba, cat mai ales pentru a respinge o propunere de sanctionare inaintata de Comisie. 
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2. DEZVOLTAREA DURABILA - PRINCIPII, VALORI, DIRECTII DE ACTIUNE * 
Definitii:  

 Totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica al caror fundament il reprezinta asigurarea echilibrului intre sistemele socio-
economice si potentialul natural.”  

 Dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoile prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile 
nevoi".  

 
Scurt istoric al dezvoltarii durabile  

 In anul 1972, are  loc Conferinta Natiunilor Unite, la Stockholm.113 natiuni discuta problemele poluarii, distrugerii resurselor,  
deteriorarii mediului, pericolul disparitiilor unor specii, nevoia cresterii nivelului de trai al oamenilor; se subliniaza legatura indisolubila intre calitatea 
vietii si calitatea mediului pentru generatiile actuale si viitoare.  

 1986, Comisia mondiala de mediu si dezvoltare, infiintata de Natiunile Unite: are ca scop studierea dinamicii deteriorarii  
mediului si oferirea de solutii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societatii umane; sunt identificate doua probleme majore:  dezvoltarea nu 
inseamna doar profituri mai mari si standarde inalte de trai pentru un mic procent din populatie, ci cresterea nivelului de trai al tuturor;  dezvoltarea 
nu ar trebui sa implice distrugerea sau folosirea nesabuita a resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului ambient.  

 1992, Summitul de la Rio “conferinta secolului”: 120 natiuni, au avut ca scop stabilirea unei noi strategii a dezvoltarii economice,  
industriale si sociale in lume, fiind acceptata ideea ca dezvoltarea durabila reprezinta "o noua cale de dezvoltare care sa sustina progresul uman 
pentru intreaga planeta si pentru un viitor indelungat". S-a obtinut consensul pentru un plan de dezvoltare durabila numit Agenda 21 si doua 
seturi de 29 Martie - mai 2013 Valentina PARASCHIV – F.R.D.S.  
principii, Declaratia de la Rio cu privire la mediu si dezvoltare si Principiile padurii.  

 1997, includerea conceptului de “dezvoltare durabila” in Tratatul de la Maastricht, ca obiectiv politic al UE.  
 2001, Consiliul European de la Goteborg:  adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare Durabila , propunerea  

Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabila, cu scopul monitorizarii SSD (in iunie 2006 aceasta a fost revizuita si, adoptat un nou model de 
guvernare).”  

 2002, Summitul de la Johannesburg.Se studiaza progresul facut spre dezvoltarea durabila si se reafirma angajamentul tarilor 
participante. Aspecte discutate:  

o reducerea numarului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de apa potabila, de la peste 1 miliard la 500 milioane pana in 
anul 2015;  

o injumatatirea numarului celor ce nu au conditii de salubritate corespunzatoare, la 1,2 miliarde;  
o cresterea folosirii surselor durabile de energie si refacerea efectivelor de peste secatuite.  
 

 
* Extrase si sinteze din Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene (http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf)  
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Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene:  

 Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului;  
 Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea 

discriminarii de orice fel;  
 Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor 

locuri de munca abundente si bine platite;  
  Indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor democratice in slujba pacii, securitatii si libertatii, a 

principiilor si practicilor dezvoltarii durabile pretutindeni in lume.  
Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene:  

 Promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului;  
 Solidaritatea in interiorul generatiilor si intre generatii;  
  Cultivarea unei societati deschise si democratice;  
  Informarea si implicarea activa a cetatenilor in procesul decizional;  
  Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali;  
  Coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national si global;  
  Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si consultarea factorilor interesati;  
  Utilizarea cunostintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si investitionale;  
  Aplicarea principiului precautiunii in cazul informatiilor stiintifice incerte;  
 Aplicarea principiului “poluatorul plateste”.  
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3. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 * 
 

       In anul 2008, a fost elaborata Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 avand ca 
motto ideea “Mentine sanatos ceea ce te mentine sanatos”, document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008. Strategia recomanda mecanisme specifice la nivelul autoritatilor centrale, locale dar si la nivelul societatii 
civile, sub egida Academiei Romane, pentru monitorizarea implementarii obiectivelor stabilite. Documente programatice si strategii sectoriale 
elaborate pre- si post-aderare ca baza de referinta pentru Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Strategia de Dezvoltare Durabila 
(SDD): teme, domenii, obiective EU, obiective RO. 
 
a. Provocari cruciale 
 1. Schimbarile climatice si energia curata  
Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbarilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si a efectelor negative ale 
acestora asupra societatii si mediului.                                                                                                                                                            
Orizont 2013 
Obiectiv national: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt si mediu si crearea premiselor pentru securitatea energetica a tarii pe termen 
lung conform cecerintelor unei economii moderne de piata, in conditii de siguranta si competitivitate; indeplinirea obligatiilor asumate in baza 
Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de sera; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la efectele 
schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 
Orizont 2020 
 Obiectiv national: Asigurarea functionarii eficiente si in conditii de siguranta a sistemului energetic national, atingerea nivelului mediu actual al UE 
in privinta intensitatii si eficientei energetice; indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in cadrul pachetului legislativ „Schimbari climatice si 
energie din surse regenerabile” si la nivel international in urma adoptarii unui nou acord global in domeniu; promovarea si aplicarea unor masuri de 
adaptare la efectele schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 
Orizont 2030 
Obiectiv national: Alinierea la performantele medii ale UE privind indicatorii energetici si de schimbari climatice; indeplinirea angajamentelor in 
domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in concordanta cu acordurile internationale si comunitare existente si implementarea unor 
masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice.”  
 
2. Transport durabil  
Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport sa satisfaca nevoile conomice, sociale si de mediu ale societatii, reducand, in acelasi  
timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societatii si mediului.” „Orizont 2013. Obiectiv national: Promovarea unui sistem de  
transporturi in Romania care sa faciliteze miscarea in siguranta, rapida si eficienta a persoanelor si marfurilor la nivel national si international, in 
conformitate cu standardele europene.”  
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* Extrase din Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 

 
 
Orizont 2020 
Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al UE in privinta eficientei economice, sociale si de mediu a transporturilor si realizarea unor 
progrese substantiale in dezvoltarea infrastructurii de transport.” 
Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toti parametrii de baza ai sustenabilitatii in activitatea de 
transporturi.” 
 3. Productie si consum durabile  
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum si productie sustenabile. 
Orizont 2013 
 Obiectiv national: Gestionarea eco-eficienta a consumului de resurse si valorificarea maximala a acestora prin promovarea unui model de consum 
si productie care sa permita o crestere economica sustenabila pe termen lung si apropierea treptata de nivelul mediu de performanta al tarilor UE 
Orizont 2020 
 Obiectiv national: Decuplarea cresterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse si crearea de 
valoare adaugata si apropierea de indicii medii de performanta ai UE privind sustenabilitatea consumului si productiei.                                                                                                                                                                     
Orizont 2030 
Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea data de tarile membre UE din punctul de vedere al productiei si consumului durabile. 
 4. Conservarea si gestionarea resurselor naturale  
Obiectiv general SDD/UE: Imbunatairea gestionarii resurselor naturale si evitarea exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate 
de ecosisteme. 
Orizont 2013 
 Obiectiv national: Reducerea decalajului existent fata de alte state membre le UE cu privire la infrastructura de mediu, atat din punct de vedere 
cantitativ cat si calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente in domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabila si cu respectarea 
principiului “poluatorul plateste”.  
Orizont 2020 
 Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale.  
Orizont 2030 
Obiectiv national: Apropierea semnificativa de performantele de mediu ale celorlalte state membre UE din acel an. 
 5. Sanatatea publica  
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate in conditii de egalitate si imbunatatirea protectiei impotriva amenintărilor la 
adresa sanatatii. 
Orizont 2013 
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 Obiectiv national: Imbunatatirea structurii sistemului de sanatate, a calitatii actului medical si a ingrijirilor furnizate in cadrul serviciilor de sanatate; 
ameliorarea starii de sanatate a populatiei si cresterea performantei sistemului de sanatate. 
Orizont 2020 
Obiectiv national: Atingerea unor parametri apropiati de nivelul mediu actual al starii de sanatate a populatiei si al calitatii serviciilor medicale din 
celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sanatate si demografi ce in toate politicile publice ale Romaniei. 
Orizont 2030 
 Obiectiv national: Alinierea deplina la nivelul mediu de performanta, inclusiv sub aspectul finantarii serviciilor de sanatate, al celorlalte state 
membre ale UE. 
 6. Incluziunea a demografia si migratia  
Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societati bazate pe incluziunea sociala prin luarea in considerare a solidaritatii intre generatii si in interiorul 
lor si asigurarea cresterii calitatii vietii cetatenilor ca o conditie a bunastarii individuale durabile. 
Orizont 2013 
 Obiectiv national: Crearea unui cadru legislativ, institutional si participativ odern pentru reducerea riscurilor de saracie si excluziune sociala, 
promovarea coeziunii sociale, egalitatii de sanse si diversitatii culturale, precum si pentru gestionarea responsabila a fenomenelor demografice si 
migratiei.”  
Orizont 2020 
 Obiectiv natonal: Promovarea consecventa, in noul cadru legislativ si institutional, a normelor si standardelor UE cu privire la incluziunea sociala, 
egalitatea de sanse si sprijinirea activa a grupurilor defavorizate; punerea in aplicare, pe etape, a Strategiei Nationale pe termen lung privind 
populatia si fenomenele migratorii. 
Orizont 2030 
Obiectiv national: Apropierea semnificativa de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE in privinta coeziunii sociale si calitatii serviciilor 
sociale. 
 7. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile  
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activa a dezvoltarii durabile la nivel global si asigurarea punerii de acord a politicilor interne si externe ale 
Uniunii Europene cu principiile dezvoltarii durabile si angajamentele sale in aceasta privinta. 
Orizont 2013. 
Obiectiv national: Implementarea instrumentelor legislative si institutionale aferente statutului Romaniei de tara donatoare de asistenta pentru 
dezvoltare, conform obligatiilor de stat membru al UE; stabilirea prioritatilor si modalitatilor de actiune, si alocarea in acest scop a circa 0,25% din 
venitul national brut (VNB) in 2013 si 0,33% in 2015, cu tinta intermediara de 0,17% din VNB in 2010 
Orizont 2020  
Obiectiv national: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei si resurselor disponibile in Romania in slujba asistentei pentru dezvoltare, 
si alocarea in acest scop a circa 0,50% din venitul national brut.  
Orizont 2030  
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Obiectiv national: Alinierea completa a Romaniei la politicile Uniunii Europene in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de 
vedere al alocarilor bugetare ca procent din venitul national brut. 
 
b. Teme inter- si trans-sectoriale 
Educatie si formare profesionala  
Orizont 2013. 
Obiectiv national: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 
si asigurarea oportunitatii sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva. 
Orizont 2020 
Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu de performantal UE in domeniul educatei si formaii profesionale, cu excepta serviciilor in mediul rural si 
pentru grupurile dezavantajate, unde tintele sunt cele ale UE pentru 2010.  
Orizont 2030 
 Obiectiv national: Situarea sistemului de invatat si formare profesionala din Romania la nivelul performantelor superioare din UE; apropierea 
semnificativa de nivelul mediu al UE in privinta serviciilor educationale oferite in mediul rural si pentru persoanele provenite din medii dezavantajate 
sau cu dizabilitati. 
 
Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, inovarea  
Orizont 2013 
 Obiectiv national general: Atingerea mediei UE la indicatorii de baza ce descriu structura si performanta sistemului de cercetare, dezvoltare si 
inovare. 
Orizont 2020 
 Obiectiv national general: Incadrarea cercetarii romanesti in fluxul principal al evolutiilor stiintifice si tehnologice din UE; generalizarea activitatilor 
inovative; aparitia unor centre de excelenta cu impact international. 
Orizont 2030 
 Obiectiv national general : Statornicirea principalelor elemente ale societatii si economiei bazate pe cunoastere; contributii esentiale ale cercetarii 
romanesti la realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltarii durabile 
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4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST 2014 – 2020 * 
 

Prioritatea 1 - Imbunatatirea capitalului uman prin aplicarea de masuri orientate catre cresterea ocuparii, accesului la educatie, 
instruire si sanatate, promovarea incluziunii sociale 
Obiectivul specific 1: cresterea ocuparii in randul tinerilor si a grupurilor vulnerabile 
Masura 1.1: Actiuni pentru sprijinirea integrarii pe piata muncii a tinerilor care nu sunt inclusi intr-o forma de invatamant, formare profesionala sau 
nu au un loc de munca 
Tinta vizata 2022  

 rata somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional si de maxim 15% in mediul urban 
 rata ocuparii in randul tinerilor (15-24 ani) minim 35% 

  
Masura 1.2: Actiuni preventive si active de integrare pe piata muncii (inclusiv actiuni personalizate) pentru grupuri vulnerabile  
 
In cadrul acestei masuri actiunile indicative vizeaza dupa caz, identificarea si analizarea nevoilor existente , acordarea de consiliere, furnizarea de 
instruire prin programe de orientare/reorientare profesionala, incadrarea participantilor in intreprinderile sociale : 

 Actiuni privind evaluarea multidisciplinara a nevoilor si problemelor persoanelor dezavantajate, oferirea de solutii personalizate 
 Sprijin pentru participarea grupurilor vulnerabile la programe de formare personalizate, care vizeaza dobandirea competentelor pentru 

ocupatii cerute de catre piata muncii (inclusiv motivarea participarii la un program de formare) 
 Acordarea de indrumare consiliere in gasirea unui loc de munca. Aceasta actiune vizeaza in mod obligatoriu toate persoanele care 

urmeaza/au urmat un program de formare profesionala  
 Dezvoltarea unei scheme de grant dedicata infiintarii de intreprinderi sociale, in care sa fie angajate o parte dintre persoanele din grupul 

tinta vizat, care au participat la  
un program de formare profesionala  

 Sprijinirea facilitarii accesului persoanelor de etnie roma la servicii de informare, consiliere, formare profesionala si mediere pe piata munci 
 

Obiectivul specific 2: imbunatatirea accesului si a participarii la educatie si instruire de calitate  
Masura 2.1: Reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special pentru tinerii din zonele rurale si comunitatile defavorizate 
Tinta vizata 2022: rata de parasire timpurie a scolii -maxim 12%  
In cadrul acestei masuri actiunile vizeaza pe de o parte sa se adreseze cauzelor de ordin educational astfel incat sa se previna/combateparasirea 
timpurie a scolii, iar pe de alta parte sa permita reintegrarea in procesul educational a tinerilor care deja au parasit scoala: 

 Elaborarea si implementarea la nivel local/regional a unui sistem de monitorizare a fenomenului de parasire timpurie a scolii (urmarire pe 
baza unui indentificator unic, identificare cauze si motive) cat si de strategii locale/regionala de prevenire/combatere a acestui fenomen 

 
* Extras din Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 – 2020 (versiune de lucru spetembrie 2013) 
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 Elaborarea si implementarea de programe personalizate de reintegrare in procesul educational a tinerilor care doresc sa isi continue studiile  
 
Masura 2.2: Imbunatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei munci 
Tinta vizata 2022: Rata somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional si de maxim 15% in mediul urban. 
In cadrul acestei masuri actiunile indicative vizeaza identificarea nevoilor de competente cerute pe piata muncii,previzionarea acestora, precum si 
adaptarea planurilor de actiune pentru invatamant la nivel regional, judetean si a planurilor de scolarizare in raport cu acestea. 

 Elaborarea de studii la nivel regional, judetean, local privind nevoile de competente si calificari cerute pe piata fortei de munca, precum si o 
previzionare a acestora pe termen mediu 

 Actualizarea planului regional de actiune pentru invatamant, a planurilor locale de actiune pentru invatamant si a planurilor de scolarizare in 
conformitate cu rezultatele studiilor realizate 

 Crearea si dezvoltarea parteneriatelor intre agentii economici si unitatile scolare 
 Realizarea observatorului regional pentru educatie 
 Monitorizarea insertiei pe piata muncii a absolventilor unitatilor de invatamant  
 Sprijin pentru crearea de parteneriate intre patronate, camerele de comert si industrie si furnizorii de formare initiala si continua in vederea 

corelarii programelor educationale cu necesarul de forta de munca existent, respectiv tendintele de dezvoltare a mediului economic 
 Promovarea de masuri directe si stimulative pentru calificarea la locul de munca 
 Monitorizarea rezultatelor programelor de practica, atat pentru invatamantul liceal cat si cel superior 

 
Masura 2.3: Cresterea accesului la formare profesionala continua  
Principalele obstacole in calea accesarii programelor de formare profesionala sunt de ordin:                                                                                                                                                                

 structural: care descurajeaza cel mai puternic participarea la programe de formare ;-lipsa resurselor financiare a subiectilor(situatie agravata 
de efectele crizei economice si financiare , distributia teritoriala neadecvata si/sau inflexibilitate a furnizorilor de formare profesionala)  

 individual: varsta si situatia familiala a subiectilor(programul de lucru, numarul de persoane aflate in intretinere)  
 psihologic: experienta educationala si/sau profesionala a subiectilor(aspecte negative traite care au condus la o lipsa de incredere, 

excluziune sociala) 
In general, firmele/organizatiile care incurajeaza participarea salariatilor la programele de formare profesionala sunt cele care desfasoara activitati 
inovative, cele din tehnologia informatiei si comunicatiei (companii caracterizate prin valoarea adaugata ridicata a produselor si serviciilor), cat si 
cele care sunt obligate prin prevederile legislative. 
Tinta vizata 2022: ponderea populatiei ce participa la programe de formare profesionala a adultilor va fi de minim 7% 
 
Masura 2.4: Crearea, modernizarea si extinderea infrastructurii de educatie 
Din inventarul nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, rezultat in urma intalnirilor derulate de reprezentantii ADR Nord-Est cu reprezentantii 
administratiei publice locale din localitatile urbane si cei ai consiliilor judetene se desprind urmatoarele probleme: 

 Nefinalizarea lucrarilor de investitii demarate in cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii: 
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 Capacitate insuficienta a gradinitelor/numarului de locuri in raport cu populatia prescolara existenta 
 Starea avansata de degradare a unor scoli generale, grupuri scolare, inclusiv a salilor de sport aferente 
 Dotare materiala insuficienta pentru atelierele scoala 
 Mijloacele de transport insuficiente pentru elevii din satele arondate oraselor 
 Campusuri scolare insuficiente 
 In mediul rural exista scoli renovate care au fost inchise din lipsa de elevi 
 Dotari insuficiente pentru cabinetele de terapie din invatamantul special 
 Numarul insuficient de gradinite existente in mediul rural – aspect confirmat si de datele statistice existente (56% din totalul populatiei 

prescolare are domiciliul in mediul rural si este deservita de doar 9% din numarul total de gradinite) 
Tinta 2022: 
1. toate unitatile de educatie din regiune vor avea autorizatie de functionare 
2. vor fi construite … gradinite, din care in mediul rural…(de stabilit in consultari parteneriale 
 
Obiectivul specific 3: Cresterea accesului la servicii de sanatate de calitate 

Masura 3.1: Extinderea si diversificarea serviciilor de sanatate 

Tinta 2022: 
(1) Rata mortalitatii infantile in mediul urban maxim 5‰ 
(2) Rata mortalitatii infantile in mediul rural maxim 8‰ 
 
In cadrul acestei masuri actiunile vor viza: 

 Derularea de programe pentru cresterea nivelului de educatie in randul populatiei pentru mentinerea si ingrijirea sanatatii, cat si adoptarea 
unor comportamente  

sanatoase in scopul prevenirii imbolnavirilor 
 Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor preventive de sanatate 
 Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii si controlului bolilor cu impact major asupra starii de 

sanatate a populatiei 
 Derularea de programe pentru prevenirea complicatiilor, decesului prematur si cresterea calitatii vietii la pacientii cu afectiuni cronice prin 

accesul la servicii medicale de calitate 
 Cresterea accesului la servicii de ingrijire medicala de calitate a persoanelor vulnerabile sau dezavantajate social 
 Sprijinirea cresterii rolului medicului de familie ca si consilier de sanatate pentru locuitorii regiunii 
 Dezvoltarea resurselor umane implicate in managementul spitalelor, prin derularea de programe de formare 
 Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor medicale destinatei mamei si copilului 
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 Sprijinirea dezvoltarii si implementarii de sisteme informatice integrare de tip e-sanatate 

Obiectivul specific 4: promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale si urbane aflate in declin 
Masura 4.1: Extinderea, diversificarea si imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile si a comunitatilor izolate la servicii de sanatate, educatie, 
sociale si locuire 
Tinta vizata 2022: reducerea numarului de persoane aflate in saracie sau excluziune cu 125.000 (in raport cu anul 2010) 
 
In cadrul acestei masuri actiunile vor viza dupa caz: 

 Constructia de locuinte sociale, reabilitarea/modernizarea celor existente(inclusiv racordarea la utilitati) pentru grupurile 
dezavantajate(inclusiv comunitatea roma) care locuiesc in conditii improprii – nu au alimentare cu apa potabila, canalizare, posibilitati de 
incalzire a locuintei pe perioada iernii 

 Derularea de programe orientate catre asigurarea accesului gratuit si universal al copiilor/tinerilor apartinand minoritatii romilor la educatie 
 Derularea de programe pentru pentru promovarea educatiei incluzive prin eliminarea segregarii si combaterea discriminarii(programe tip 

„scoala dupa scoala”, „a doua sansa”) 
 Organizarea si derularea de cursuri de formare pentru mediatorii scolari, mediatorii sanitari, cadrele didactice din domeniul educatiei 

incluzive, educatiei interculturale care sustine principiile non-discriminarii 
 Sprijinirea facilitarii accesului persoanelor dezavantajate(inclusiv de etnie roma) la servicii de informare, consiliere, formare profesionala21 si 

mediere pe piata muncii (inclusiv organizarea de campanii de informare, consiliere, orientare profesionala) 
 Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate(inclusiv de 

etnie roma) 
 
Prioritatea 2 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care sa asigure cresterea accesibilitatii, conectivitatii si atractivitatii 
Regiunii Nord-Est 
 
Obiectivul specific 1: cresterea accesibilitatii, conectivitatii si mobilitatii prin realizarea de investitii in infrastructura de transport 
Masura 1.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare 
Tinta 2022: numarul total de pasageri deserviti de cele trei aeroporturi aeroporturi regionale -1.000.000 pasageri 
Realizarea de investitii in: 

  Extindere/modernizare pista de decolare/aterizare si piste de rulaj 
  Extindere/modernizare terminal de pasageri 
  Modernizare platforme de imbarcare/debarcare 
  Modernizare si dotare cu echipamente de navigatie turn de control 
  Amplasare sisteme de navigatie instrumentala 
  Extinderea platformelor in vederea asigurarii spatiilor de parcare si operare la sol a aeronavelor 
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  Amenajare de parcari 
  Extindere/modernizare drumuri de acces aeroport 

 
Masura 1.2 : Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare 
Tinta 2022:(1) Numarul de gari modernizate - minim 5 statii feroviare 
 
Masura va consta in actiuni de: 

 Modernizare a garilor, inclusiv a utilitatilor aferente, dotarea cu automate de eliberare a legitimatiilor de calatorie(inclusiv sistem  
informatic aferent), elemente de semnalizare mijloace de transport in comun si de acces catre obiectivele turistice 

 Modernizarea si extinderea(dupa caz) a retelei feroviare, inclusiv consolidari pe traseele afectate de fenomene de panta(alunecari de  
teren, fenomene de eroziune) 
 
Masura 1.3: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere 
Tinte 2022: 
(1) gradul de modernizarea a drumurilor judetene si orasle va fi de minim 60% 
(2) vor fi realizate variante ocolitoare/sosele de centura pentru minim 10 orase 
Prin aceasta masura se va urmari o crestere a accesibilitatii si conectivitatii, prin realizarea de investitii ce sa vizeze atat crearea infrastructurii de 
transport rutier, cat si reabilitarea,modernizarea si extinderea infrastructurii existente: 

 Drumuri nationale, in special a celor care asigura o crestere a accesibilitatii intre centrele urbane importante din regiune 
 Drumuri judetene, in special a celor care asigura o crestere a accesibilitatii sau a conectivitatii cu drumurile europene, cu punctele rutiere de 

trecere a frontierii 
 Drumuri orasle, in special a celor ce asigura o crestere a conectivitatii zonelor rurale cu centrele urbane 
 Soselele de centura si variante ocolitoare, in special pentru zonele urbane aglomerate sau care reprezinta noduri rutiere 
 Drumuri de acces catre aeroporturi, zonele de interes turistic si de afaceri ridicat 
 Treceri de nivel cale ferata 
 Consolidari, terasamente, refacere si reabilitare a drumurilor de acces afectate de calamitati naturale 
 Strazi urbane, in special cele care asigura o crestere a accesibilitatii sau conectivitatii cu drumurile nationale sau europene 

 
Masura 1.4: Dezvoltarea de sisteme de transport urban durabile 
 
In cadrul planurilor de mobilitate urbana durabile se vor avea in vedere elemente care se adreseaza la toate tipurile de transport, public si privat, 
motorizat si nemotorizat, de pasageri si de marfa: 

 Investitii in realizarea de retele de transport integrate, interoperabile 
 Dezvoltarea de sisteme inteligente de monitorizare a traficului 
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  Dezvoltarea de solutii alternative pentru transportul public, prietenoase mediului, de genul vehicolelor electrice, extinderii folosirii biciletelor 
  Realizarea si/sau extinderea pistelor pentru biciclisti, inclusiv spatii de parcare publice pentru biciclete 
  Amenajarea de parcari in punctele terminus ale liniilor de transport in comun pentru a 
 incuraja continuarea calatoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport in comun 
  Furnizarea de informatii in statiile si mijloacele de transport in comun privind alternativele si legaturile cu alte linii de transport 
 Asigura accesibilitatii in statiile si mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu dizabilitati 
 Introducerea de automate pentru eliberarea electronica a biletelor 

 
Obiectiv specific 2: stimularea atractivitatii si economiei locale prin cresterea accesului la infrastructura TIC de calitate 
Masura 2.1: Extinderea infrastructurii de broadband, in special in zonele rurale si comunitati izolate 
 
Tinte 2022: 
(1) 70% din totalul gospodariilor vor avea acces la servicii de internet 
(2) 50% din totalul gospodariilor vor avea acces la servicii de internet tip broadband 
In cadrul acestei masuri actiunile vor viza crearea sau/si extinderea (dupa caz) a retelei de internet tip broadband, in special in zonele rurale si in 
comunitatile izolate. 
 
Masura 2.2: Dezvoltarea TIC prin crearea si dezvoltarea de produse si servicii tip e-„servicii” 
Tinte 2022: 
(1) 70% din populatie a accesat internetul cel putin o data 
(2) 65% din populatia peste 18 ani acceseaza internetul in ultimele trei luni 
(3) 20% din populatia peste 18 ani realizeaza cumparaturi online 
 
Prioritatea 3 - Sprijinirea unei economii competitive si a dezvoltarii locale 
 
Obiectiv specific 1: sprijinirea inovarii si competitivitatii mediului economic, promovarea rezultatelor obtinute 
Masura 1.1: Dezvoltarea inovarii si transferului de know-how, inclusiv prin crearea si dezvoltarea de clustere 
Tinte 2022: 
(1) crearea de trei noi clustere 
(2) dezvoltarea a minim 3 clustere existente 
(3) crearea de trei oficii de transfer tehnologic si a unei retele regionale 
Masura 1.2: Sprijin pentru domenii competitive si sisteme productive integrate, inclusiv pentru dezvoltarea de produse, servicii si procese 
tehnologice noi, cu valoare adaugata crescuta, „verzi” 
Tinte 2022: 
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(1) nivelul productivitatii muncii la nivel regional va reprezenta 85% din nivelul national  
(2) 20 de intreprinderi active la mia de locuitori 
 
Obiectiv specific 2: impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, in special a celei aplicate 
Masura 2.1: Sprijinirea cercetarii publice si private, in vederea dezvoltarii si fructificarii solutiilor Integrate 
Tinte 2022: 
(1) Ponderea cheltuielilor din cercetare-dezvoltare in produsul intern brut regional va reprezenta 1,5% 
(2) Numarul total de salariati din cercetare-dezvoltare va fi de minim 15.000 persoane 
 
Obiectiv specific 3: Imbunatatirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate 
Masura 3.1: Sprijin pentru accesarea serviciilor dedicate firmelor si tinerilor antreprenori 
Tinte 2022: 
(1) rata de infiintare de noi intreprinderi 10% 
(2) rata de radiere/scaderea numarului de intreprinderi fata de 2010 
 

Obiectiv specific 4: Sprijinirea exporturilor si competitivitatii produselor locale la export 
Masura 4.1: Dezvoltarea de retele si platforme pentru sprijinirea exportatorilor locali 

Tinte 2022: ponderea exporturilor regiunii in total antional – minim 8% 

Obiectiv specific 5: Sprijinirea dezvoltarii zonelor urbane 
Masura 5.1: Asigurarea conditiilor de dezvoltare in mediul urban, prin realizarea de investitii in infrastructura locala 

Tinte 2022: grad de urbanizare 55% 

Obiectiv specific 6: Sprijinirea dezvoltarii zonelor rurale 
Masura 6.1: Asigurarea conditiilor de dezvoltare a mediului rural, prin realizarea de investitii in infrastructura locala 
Masura 6.2: Dezvoltarea de activitati economice alternative in mediul rural, inclusiv dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a tinerilor 
Tinte 2022: 
(1) ponderea populatiei ocupate in agricultura in total populatie ocupata 30% 
(2) ponderea persoanelor din grupa de varsta 15-24 ani ocupate in agricultura 20% 
 
Obiectiv specific 7: Sprijinirea valorificarii potentialului turistic existent 
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Masura 7.1: Dezvoltarea infrastructurii de turism si de agrement aferenta, promovarea potentialului Turistic 
Tinte 2022: 
(1) Durata medie de sedere – 3 nopti/turist 
(2) Cresterea numarului de sosiri cu 20% fata de anul 2012 
 
Prioritatea 4 - Optimizarea utilizarii si protejarea resurselor si patrimoniului natural 
 
Obiectiv specific 1: promovarea eficientei energetice 
Masura 1.1: Cresterea eficientei energetice a institutiilor publice, gospodariilor si firmelor 
Tinte 2022: 
(1) 25% din blocuri de locuinte beneficiaza de lucrari de reabilitare termica 
(2) 60% dintre institutiile publice beneficiaza de lucrari de reabilitare termica 
 
Obiectiv specific 2: Protejarea mediului si biodiversitatii prin realizarea de investitii specifice aquisului comunitar si valorificarea siturilor naturale 
Masura 2.1: Investitii in crearea, reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de apa potabila si canalizare, in sistemele de management integrat 
a deseurilor si sistemele de management a riscurilor 
Tinte 2022: 
(1) 80% din populatia regiunii va fi conectata la retelele de alimentare cu apa potabila 
(2) 65% din populatia regiunii va fi conectata la retelele de canalizare 
(3) 70% din populatia regiunii beneficiaza de sisteme de management integrat a deseurilor 
Masura 2.2: Tratarea solurilor contaminate si/sau poluate 
Tinte 2022: tratarea a 50% din suprafata solurilor contaminate/poluate 
Masura 2.3: Prezervarea biodiversitatii 
Tinte 2022: 
(1) realizarea de 5 studii pentru evaluarea starii de conservare a habitatelor si speciilor din ariile natural protejate 
(2) realizarea sau actualizarea a 5 planuri de management pentru arii naturale protejate 
 
 Mai jos redam Lista proiectelor prioritare pentru Regiunea Nord-Est pentru perioada 2014-2020, respectiv proiectele prioritare pentru judetul 
Bacau, cuprinsa in Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, cap.9: 
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5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA DURABILA A JUDETULUI BACAU PENTRU  PERIOADA 2010 - 2020 
 

Principii: 
 

“Teritoriul conteaza“ - strategia include pachete de proiecte diferentiate in functie de specificul economic, social, cultural al fiecarei zone 
din judet. 

“Banii conteaza“ – au prioritate investitiile care pot fi finantate din fonduri europene; fiecare proiect va avea mentionata sursa de 
finantare; va exista un portofoliu de proiecte pentru PPP.  

“Cetateanul conteaza“ – strategia va fi axata pe prioritatile cetaenilor din fiecare zona(culese printr-un sondaj) de opinie pe un esantion 
de 800 de persoane.  

“Europa conteaza“- strategia va fi corelata cu documentele programatice de la nivel european 2014-2020 – investitii realizate prin fonduri 
europene.  
  “Autoritatile publice locale conteaza“- strategia va fi elaborata in cadrul unui larg proces de consultare cu autoritatile publice locale.  

 
Viziunea de dezvoltare a Județului Bacău 

Bacău se va poziționa, la orizontul anului 2020, în topul cel mai atractive 10 județe din România pentru investitori și turiști, cu o economie 
competitive, deschisă și durabilă, bazată pe specializare inteligentă și pe forță de muncă înalt calificată, și cu o infrastructură modernă, accesibilă 
tuturor locuitorilor. Județul Bacău va oferi locuitorilor săi un nivel ridicat de calitate a vieții și servicii educaționale, medicale, sociale și culturale de 
înaltă calitate, precum și o administrație publică orientată către nevoile cetățenilor, care se vor implica activ în viața comunităților din care fac parte. 

 
Obiective specifice pentru anul 2020 

1. Județul Bacău – destinație turistică de importanță națională și internațională 
Județul Bacău dispune de o concentrare importantă de resurse naturale, de obiective de patrimoniu construit, de elemente de patrimoniu 

immaterial, care crează potențialul pentru dezvoltarea turismului. Astfel, zona montană din vestul județului, resursele de apă cu proprietăți curative, 
minele de sare, zonele protejate, castelele, muzeele, casele memoriale, centrele culturale și lăcașurile de cult din județ, o data puse în valoare într-o 
abordare integrată și durabilă, îl vor transforma într-o destinație de importanță națională și internatională pentru turismul de sănătate și de 
agrement, montan, cultural și ecleziastic. 

Prin realizarea de investiții în infrastructura culturală (reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, amenajarea de săli de 
spectacol și de evenimente culturale), turistică (înființarea de noi unități de cazare și alimentație publică, amenajarea de trasee și circuite turistice, 
etc.), sportivă și de agrement, precum și acțiuni continue de promovare (prin organizarea de festivaluri, concerte, expoziții, etc.), sectorul turistic de 
la nivelul județului Bacău se va consolida, la orizontul anului 2020. Dezvoltarea industriei turistice va atrage o mai mare vizibilitate a zonei pe plan 
intern și internațional și va genera noi locuri de muncă. 
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          2. Județul Bacău – destinație atractivă de afaceri și investiții 
Județul Bacău beneficiază de o serie de avantaje economice competitive, care au potențialul de a-l transforma într-un pol investițional: 

existența unor resurse naturale bogate și diversificate (terenuri agricole fertile, păduri extinse, ape minerale, sare, petrol, gaze, etc.), 
disponibilitatea resurselor energetice regenerabile (energie solară, eoliană, hidroenergie, biomasă agricolă și lemnoasă), existența unei piețe de 
desfacere de peste 600.000 de consumatori, poziția strategică de-a lungul Văii Siretului – principala axă de dezvoltare a Moldovei și în apropierea 
graniței de est a U.E.,disponibilitatea forței de muncă calificate, existența unui centru universitar și a celui mai important aeroport international din 
regiunea Nord-Est, etc. În perioada 2014-2020, dezvoltarea economică durabilă a Județului Bacău se va baza pe sectoarele de specializare 
inteligentă, competitive pe piețele internă și externă: energii regenerabile, bio agro-food, mobilier și prelucrarea uperioară a lemnului. 

Sistemul economic al Județului Bacău va avea la bază, la orizontul anului 2020, infrastructura complexă de sprijinire a afacerilor (parcuri 
industrial, centre de afaceri, incubatoare, etc.), infrastructura modernă de transport și logistică (aeroport internațional, drumuri și căi ferate rapide 
și sigure, parcuri logistice, etc.), de învățământ și formare profesională continuă (unități de învățământ moderne, campusuri școlare și universitare, 
centre de formare a adulților). De asemenea, autoritățile locale vor contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial și la crearea unui mediu 
investițional favorabil, prin deschiderea manifestată față de investitori, punerea la dispoziție a infrastructurii necesare, furnizarea de servicii de 
afaceri, stimularea cooperării dintre mediul academic și cel de afaceri și acordarea de facilități. 
 

3. Județul Bacău – servicii publice de calitate accesibile tuturor locuitorilor 
Teritoriul Județului Bacău este unul relativ eterogen, cuprinzând atât zone urbane (Zona Metropolitană Bacău sau Conurbația de pe Valea 

Trotușului), cu acces sporit la infrastructură și servicii publice diversificate (educaționale, sanitare, sociale, culturale, etc.), precum și zone exclusiv 
rurale, mai puțin accesibile și cu o ofertă deficitară de astfel de funcțiuni, care se confruntă cu un declin socio-economic accentuat. 

La orizontul anului 2020, Județul Bacău va asigura accesul nedescriminatoriu al tuturor locuitorilor săi la servicii educaționale, sanitare, 
sociale și culturale de calitate, prin realizarea de investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ (creșe, 
grădinițe, școli, licee, universități, inclusiv campusuri școlare și universitare), a celor sanitare (ambulatorii, spitale, centre de permanență, etc.), 
culturale (muzee, centre și case de cultură, biblioteci, etc.), sociale (centre sociale rezidențiale și de zi pentru copii, vârstnici și alte categorii de 
grupuri dezavantajate,locuințe sociale și pentru tineri, etc.), culturale (centre și case de cultură, muzee, etc.), sportive și de agrement (baze 
sportive, stadioane, bazine de înot, parcuri de agrement, etc.). 
 

4. Județul Bacău – dezvoltare teritorială integrată 
La nivelul anului 2020, județul Bacău va fi etalon national al dezvoltării teritoriale integrate, care va conduce la reducerea disparităților de 

dezvoltare între zonele urbane și cele exclusiv rurale. Astfel, vor fi înființate structuri asociative ale unităților administrativ-teritoriale din județ, dar și 
cu cele din județele învecinate, cu scopul de a realiza investiții care să răspundă unor nevoi/probleme comune în domeniul accesibilității, economic, 
social, al protecției mediului, etc. 

Dezvoltarea teritorială integrată a zonelor urbane și rurale din județul Bacău se va realiza prin utilizarea noilor instrumente de dezvoltare 
teritorială propuse de Comisia Europeană, respectiv Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) și Acțiunile de Dezvoltare Locală plasate sub 
responsabilitatea comunității (CLLD). Prin intermediul acestora, se vor realiza investiții în crearea de sisteme de transport în comun ecologice, 
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modernizarea infrastructurii urbane și crearea de spații publice moderne (străzi, parcări,parcuri, scuaruri, zone pietonale, spații publice, cartiere 
regenerate urban, locuri de joacă, parcuri și zone de agrement, etc.), concentrate în centrele istorice și în cartiere dezavantajate, în dezvoltarea 
infrastructurii rurale (drumuri, rețele tehnico-edilitare, etc.), in dezvoltarea sectorului turstic (infrastructura turistica, de agrement si sportiva, 
promovare turistica, etc.), in dezvoltarea infrastructurii de protectie a mediului, in asigurarea accesului tuturor cetatenilor la servicii publice de 
calitate, etc. 
 

5. Județul Bacău – județ accesibil și conectat la rețeaua majoră de transport 
Județul Bacău beneficiază de o poziție geografică strategică, fiind amplasat de-a lungul Coridorului Siretului, principala axă de dezvoltare a 

Moldovei, precum și la intersecția cu principalele căi de comunicații (pasuri) care leagă Moldova de Transilvania. Cu toate acestea, infrastructura de 
transport din județ este una deficitară, accesibilitatea și mobilitatea în interiorul județului fiind limitate. 

La orizontul anului 2020, județul Bacău va beneficia de o infrastructură de transport modernizată, sigură și rapidă, care să asigure 

conectarea acestuia la axele prioritare de transport din rețeaua TEN-T și la principalii poli urbani din România și din Europa. Pe lângă investițiile în 
construcția de autostrăzi și modernizarea de drumuri naționale, se vor realiza investiții semnificative în reabilitarea drumurilor județene, care să 

asigure accesibilitatea la zonele rurale isolate și aflate în declin socio‐ economic, precum și în modernizarea drumurilor comunale și a străzilor 
orășenești, care va spori mobilitatea în interiorul localității, promovând incluziunea socială. O atenție specială va fi acordată promovării transportului 
ecologic, prin investiții în înființarea de sisteme de transport în comun, amenajarea de piste de biciclete, etc. 
 

In cadrul acestei strategii, un rol important il au microregiunile, astfel au fost stabilite 4 microregiuni: 

 VALEA SIRETULUI; 
 VALEA MUNTELUI; 
 VALEA TROTUSULUI;  
 COLINELE TUTOVEI. 

Orasul Darmanesti face parte din microregiunea ,,Valea Muntelui”. Microregiunea Valea Muntelui este cea mai întinsă dintre 
microregiunile județului Bacău, acoperind o suprafață de 2.288,6 km2 în aria carpatică și subcarpatică a județului. Populația sa (în 2011) este de 
peste 151.000 de locuitori, din care peste o treime trăiesc într-un municipiu (Moinești) și în cele 4 orașe (Comănești, Dărmănești, Slănic Moldova, 
TÎrgu Ocna), care formează o microregiune urbană axată pe cursul mijlociu al Trotușului. Pe lângă unitățile administrativ-teritoriale urbane amintite, 
în microregiune se mai află 17 comune, iar în total sunt 111 localități, din care 4 au statut urban, 17 sunt sate aparținătoare de municipii și orașe și 
restul de 90 sunt satele componente celor 17 comune. Rezultă o densitate destul de ridicată a populației, 66,1 locuitori / km2, mai ales în condițiile 
unei densități scăzute a așezărilor, de doar 4,7 localități / 100 km, în condițiile unui relief accidentat, restrictiv din punct de vedere al dezvoltării 
habitatului. Populația medie a unei localități, de 1.400,3 locuitori, este ridicată datorită prezenței așezărilor urbane. Localitățile rurale fac parte mai 
ales din categoria așezărilor mijlocii, fiind concentrate pe cursurile văilor, Trotușul și Tazlăul, precum și afluenții acestora. 
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Strategia de dezvoltare a Microregiunii Valea Muntelui 
 
Prioritatea 1: Creșterea accesibității și susținerea mobilității 
Măsura 1.1. Asigurarea accesibilității microregiunii la polii urbani naționali și internaționali şi la axele prioritare de transport (TEN-T) 
Acțiuni: 
1.1.1. Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene 
1.1.2. Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale)                                                                                                                                                                     
1.1.3. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naționale şi regionale din afara TEN-T (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale) 
1.1.4. Promovarea transportului intermodal 
Măsura 1.2. Creşterea mobilității în interiorul microregiunii 
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Acțiuni: 
1.2.1. Reabilitarea şi modernizarea rețelei de străzi urbane, inclusiv pasaje, parcări, piste de biciclete 
1.2.2. Construcția, reabilitarea și modernizarea variantelor de ocolire și a şoselelor de centură 
1.2.3. Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun, inclusiv cu dotarea cu noi mijloace de transport, etc. 
1.2.4. Implementarea sistemelor de management şi monitorizare a traficului 
 
Prioritatea 2: Sprijnirea dezvoltării economice 
Măsura 2.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, competitiv şi inovativ 
Acțiuni: 
2.1.1. Stimularea mediului antreprenorial 
2.1.2. Realizarea de investiții în infrastructura și serviciile TIC 
2.1.3. Investiții productive pentru creşterea competitivității IMM 
2.1.4. Sprijinirea accesului IMM la finanțare 
2.1.5. Înființarea de clustere şi integrarea firmelor în lanțurile de furnizare 
2.1.6. Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de consultanță pentru IMM 
2.1.7. Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale și a accesului întreprinderilor pe piața internă şi externă 
Măsura 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului de afaceri și a inovării 
Acțiuni: 
2.2.1 Înființarea, extinderea, modernizarea şi dotarea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale şi logistice, parcuri ştiințifice şi 
tehnologice, incubatoare de afaceri, etc.) 
2.2.2 Înființarea, extinderea, modernizarea şi dotarea structurilor de sprijinire a inovării (centre de informare şi transfer tehnologic, antene OSIM, 
etc.) 
2.2.3. Sprijinirea investițiilor în infrastructura publică şi privată de CDI 
2.2.4. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor 
2.2.5. Stimularea parteneriatelor între mediul de afaceri şi cel de cercetare 
Măsura 2.3. Valorificarea multiculturalității şi a patrimoniului cultural şi promovarea turismului 
Acțiuni: 
2.3.1. Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
2.3.2. Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cazare 
2.3.3. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea instituțiilor culturale (muzee, biblioteci, instituții de spectacol) 
2.3.4. Promovarea potențialului turistic 
Măsura 2.4. Investiții în oameni şi în competențe 
Acțiuni: 
2.4.1. Promovarea adaptabilității şi flexibilității forței de muncă prin programe de formare profesională continua 
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2.4.2. Tranziția de la şcoală la viața activă prin adaptarea ofertei educaționale la nevoile mediului economic 
2.4.3. Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare și implementarea de măsuri active de ocupare 
 
Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 
Măsura 3.1. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de apă şi canalizare 
Acțiuni: 
3.1.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 
Măsura 3.2. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de energie electrică şi termică 
Acțiuni: 
3.2.1. Extinderea şi modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice 
3.2.2. Extinderea şi modernizarea rețelei de iluminat public 
3.2.3. Extinderea şi modernizarea sistemelor urbane de încălzire 
Măsura 3.3. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de gaze naturale 
Acțiuni: 
3.3.1. Extinderea şi modernizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale. 
Măsura 3.4. Asigurarea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității și a infracționalității în locurile publice 
 Acțiuni: 
3.4.1. Implementarea de sisteme de supraveghere video în spațiile publice urbane 
 
Prioritatea 4: Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de calitate 
Măsura 4.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de educație de calitate pentru toți locuitorii 
Acțiuni: 
4.1.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităților de învățământ 
4.1.2. Construcția de campusuri educaționale 
4.1.3. Extinderea transportului şcolar 
4.1.4. Implementarea sistemului de tip e-Educație 
Măsura 4.2. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de sănătate de calitate pentru toți locuitorii 
Acțiuni: 
4.2.1.Construcția, extinderea, modernizarea şi dotarea unităților medicale publice şi private (spitale, clinici, ambulatorii, cabinete medicale, etc.), 
4.2.2. Dotarea cu autosanitare a serviciilor de ambulanță 
4.2.3. Implementarea de sisteme de tip e-Sănătate 
Măsura 4.3. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii sociale de calitate şi combaterea sărăciei 
Acțiuni: 
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4.3.1. Construcția, extinderea, modernizarea şi dotarea unităților de asistență socială (centre de zi pentru adulți şi copii, centre de tip rezidențial 
pentru copii, vârstnici şi persoane cu dizabilități, etc.) 
4.3.2. Construcția de locuințe sociale şi pentru tineri 
4.3.3. Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale 
 
Prioritatea 5: Îmbunățățirea calității mediului 
Măsura 5.1. Protejarea biodiversității, peisajului şi asigurarea calității factorilor de mediu 
Acțiuni: 
5.1.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea 
protejării biodiversității şi Natura 2000 
5.1.2. Împădurirea terenurilor degradate şi neproductive 
5.1.3. Înființarea de perdele forestiere și spații verzi 
5.1.4. Reabilitarea siturilor contaminate și a celor brownfield 
Măsura 5.2. Implementarea managementului riscurilor 
Acțiuni: 
5.2.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de protecție împotriva 
inundațiilor 
5.2.2. Prevenirea eroziunii solului 
5.2.3. Dotarea cu echipamente a inspectoratelor şi serviciilor voluntare pentru 
situații de urgență 
Măsura 5.3. Implementarea managementului integrat al deșeurilor 
Acțiuni: 
5.3.1. Extinderea sistemelor de management al deşeurilor 
5.3.2. Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 
5.3.3. Creşterea capacității de valorificare a deşeurilor  
Măsura 5.4. Creşterea eficienței energetice a clădirilor 
Acțiuni: 
5.4.1. Reabilitarea termică a clădirilor de interes public 
5.4.2. Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
Măsura 5.5. Stimularea producerii şi utilizării energiilor regenerabile 
Acțiuni: 
5.5.1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile, a biomasei, a resurselor solare, eoliene, geotermale, a biocombustibilului 
5.5.2. Creşterea eficienței energetice a instalațiilor industriale (cogenerare)                                                                                                                                                             
Măsura 5.6. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de agrement şi sportive 
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Acțiuni: 
5.6.1. Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor verzi (parcuri, scuaruri, etc.) 
5.6.2. Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonelor de agrement (aquaparkuri, plaje, spații de promenadă) 
5.6.3. Amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive (stadioane, săli polivalente şi de sport) 
 
Prioritatea 6: Creșterea capacității administrative și asigurarea bunei guvernanțe 
Măsura 6.1. Întărirea cooperării între administrațiile publice și cetățeni și creșterea transparenței 
Acțiuni: 
6.1.1. Elaborarea/revizuirea strategiilor de dezvoltare, planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului 
6.1.2. Formarea personalului din administrația publică 
6.1.3. Înființarea şi dezvoltarea capacității administrative a structurilor asociative 
6.1.4. Stimularea schimburilor de experiență și a cooperării teritoriale 
6.1.5. Implementarea sistemelor informatice integrate de tip e-Administrație 
6.1.6. Implementarea sistemelor de management 
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Capitolul II. Prezentare generala a Orasului Darmanesti 
 

1. ASEZARE GEOGRAFICA SI ACCES 
2. SCURT ISTORIC 
3. RELIEF 
4. CLIMA 
5. CARACTERISTICI GEOTEHNICE, GRADUL DE SEISMICITATE 
6. RESURSE NATURALE 
7. FLORA 
8. FAUNA 
9. RESURSELE SUBSOLULUI 
10. DIVERSITATEA PEISAJULUI 
11. SOLURI 
12. HIDROGRAFIA 
13. POPULATIA 
14. DIAGNOZA MEDIULUI INCONJURATOR 
15. ADMINISTRATIA PUBLICA 
16. SPORT 
17. CULTE 
18. CULTURA 
19. ORDINEA PUBLICA 
20. SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA 
21.EDUCATIE 
22. CONTEXT ECONOMIC 
23. SILVICULTURA 
24. TRANSPORTURI 
25. TURISM 
26. FOND LOCATIV 
27. INFRASTRUCTURA 
28. SITUATII DE URGENTA 
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 1. ASEZARE GEOGRAFICA SI ACCES    

Oraşul Dărmăneşti, cu satele apartinatoare Plopu si Lapos si localitatea componentă Salatruc este situata  la extremitatea vestica a  
judetului invecinindu-se cu judetele Harghita si Covasna. Orasul s-a dezvoltat pe Valea Uzului pina  la confluenta cu raul Trotus, al carui afluent 
este.Teritoriul administrativ este traversat în partea estică de la sud la nord de drumul national DN 12A Onesti – Ciceu si de la est la vest de drumul 
judetean DJ 123 ce face  legatura cu judetul Harghita.                               
 

 
In partea nordica limita administrativa cu orasul Comanesti este delimitată in  mareparte de bazinul hidrografic al paraului  Lapoş. Limita 

administrativa cu orasul Comanesti se extinde spre est traversind riul Trotus  si urcand pe culmile munţilor Berzunti. La est urmarind formele de 
relief a culmilor domoale ale muntilor Berzunti limita administrativa se invecineaza cu  localitatea Poduri. 

Orasul Darmanesti face parte din lantul industrial dezvoltat pe valea raului Trotus, unitatea nordica. Relatia strinsa intre  aceste două unitati: 
nordica (Moinesti, Comanesti, Darmanesti) si sudica (Tirgu Ocna, Onesti) a creat conexiuni care au pus problema fuzionarii unora dintre ele. 

Suprafaţa teritoriului administrativ este de 27192,62 ha. 
Localitatea Darmanesti  este membru fondator al GAL Valea Muntelui , care este constituit din 8 unităţi administrativ-teritoriale situate în 

partea de N–V a judeţului Bacău, în zona montană si de deal si în bazinul râului Trotus. 
Prin acest ţinut trece pasul Ghimes - Palanca, calea ferată de legătură între Transilvania si Moldova. Spre vest, unde se învecinează cu 

judeţele Harghita si Covasna, hotarul urmăreste în general cumpăna de ape dintre bazinul hidrografic al Trotusului, iar spre nord, se învecinează cu 
judeţul Neamţ. Suprafaţă GAL: 140.380, 57 ha (1.403,80 km²) 
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 2. SCURT ISTORIC  
   
                  Continuitatea asezărilor umane in  depresiunea Dărmănesti este pusă in  evidenta de existenta in zona a aşezarilor dacice pe vatra 
careia s-a format apoi cultura apartinind perioadei de tranzitie spre feudalismul timpuriu. Epoca migratiilor este identificata cu precizie  in 
depresiunea Dărmănesti, in teritoriul migrind cumanii, tatarii si uzii, de la care se pastreaza denumirea pr. Uz. Invazia tătarilor a determinat 
populatia stabilita  la confluenţa piriului  Uz cu paraul  Barzauta să se retraga pe valea Uzului in amonte si pe valea paraului  Dofteana. Dupa 
retragerea tatarilor populatia a revenit si a pus bazele satului Dărmăneşti după numele conducătorului lor Darman. 
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Această asezare geografică a fost zona de prima destinatie a emigrantilor din Transilvania ca urmare a persecutiilor si stapanirii  initial 
ungare, apoi austro – ungare. Astfel, s-a format satul Lapos in  perioada revolutiei de la 1848; pe mosiile mănastiresti, ca urmare a secularizarii 
averilor manastiresti in timpul lui Alexandru Ioan Cuza. In anul 1864 localnicii au fost improprietăriti. 

Localitatea Darmaneşti  este atestată documentar de la 1546 printr-un act de  impartire (divizare) a averilor ramase in urma lui Ivanus 
Tatar, intre  mostenitorii sai din  Darmănesti si Bratulesti, intarit la Cancelaria Moldovei de Voievodul Petru Rares. Comuna Darmănesti este atestată 
după organizarea tinutului Trotus la care a fost arondata. Existenta comunei a fost confirmata de legea pentru impartirea administrativ teritoriala de 
la 1864 data de domnitorul Alexandru I.Cuza. Toponimul Darmanesti apare inscris in hartile vechi, din perioada Dimitrie Cantemir, alaturi de alte 
asezari.  Friederich von Bawr (1781) a fixat Darmanestiul la gura raului Uz fiind format din 11 gospodarii plasate liniar pe partea stanga a raului Uz. 
Localitatea a cunoscut o evolutie in timp si spatiu astfel incat in anul 1989 s-a numarat printre localitatile ce au dobandit statutul de oras. 

Localitatea Lapos a fost atestata documentar la 1737 cu ocazia infiintarii schitului Lapos si arondat comunei Darmănesti la 1774. 
Localitatea Plopu a fost atestata documentar la 1436 cind voievozii Iliasi si Ştefan  ii  daruiesc lui Balea Plopescu satul Plopu de pe Trotus. 

Apoi localitatea Plopu este cumpărata in  anul anul 1518 de postelnicul Cosma Şarpe care ii  dăruieste Manăstirii Tazlău. 
Satul Poiana Uzului a fost atestat documentar la 1864 prin tabelele de improprietărire si arondat la Darmănesti in anul 1887. 
Localitatea Salatruc este atestată documentar tot in anul  1864 prin tabelele de improprietarire din timpul domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza. De asemenea, intr-un document comercial dat de Alexandru cel Bun sunt mentionate drumurile ce legau Moldova cu Transilvania prin 
pasurile Oituz si Ghimes cu puncte de vama la Comanesti, Tirgu Trotus si Bacau. 
          Conform Legii nr. 2/1989 si mentinută prin Decret-lege nr. 38/1990, localitatea Darmănesti a fost declarată oras. Satele care au fost 
arondate Darmaneasca, Joseni, Pagubeni au devenit cartiere păstrându-si denumirea. Oraşul  Darmanesti are o localitate componenta  Salatruc si 
două sate apartinatoare Lapos si Plopu. 
 

 3. RELIEF  
 

Localitatea prezintă caracteristicile unei asezari de deal, destul de accidentata dominată de o zonă de munte in partea vestica a teritoriului 
administrativ care face parte din marea unitate a Carpatilor Orientali, subunitatea muntilor Trotus - Oituz si a depresiunii Darmanesti reprezentand 
o subunitate geomorfologica bine individualizata. Zona este dominata de muntii Nemira si Ciucului. Relieful orasului Darmanesti este dispus in 
amfitreatru coborand in  trepte dinspre rama montană inconjuratoare catre albiile raului Trotus si a paraului Uz. Dupa rama montana formata din 
culmile Nemirei, Farcului, Ciucului si Laposului urmează, platformele mijlocie si inferioara create prin eroziune. Platforma mijlocie este reprezentata 
de plaiul Rugetului, Focul lui Ivan – 745 m,  Dealul Mare - 750m, Obcina Salatrucului - 775m altitudine. Platforma inferioara este reprezentata de 
Dealul Maguricei -526m, Deluceanu - 525m, Caraboaia - 561m, Laposului si Berzuntului. Ambele platforme, acoperite in trecut cu paduri masive, fac 
trecerea de la formatiunile muntoase care  inconjoară Bazinul Darmanestilor la cele trei terase create de-a lungul Trotusului si Uzului cu expunere 
sudică ce au favorizat infiintarea primelor salase si organizarea primelor asezari omenesti. Ultimele trei terase create de Uz si Trotus sunt 
individualizate si descrise de profesorul N.N. Lupu de la Universitatea din Iasi in anul  1932. Terasa superioara, cu inaltimea intre 80 şi 110 m 
altitudine deasupra albiei Trotusului, este reprezentata de Dealul Runcului, Ciungi, Măguricea, Caraboaia si Dealul Mare. Terasele mijlocii, intre 50-



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     ORASUL DARMANESTI 

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI  DĂRMĂNEŞTI PENTRU  PERIOADA 2014-2020 42 

80 m altitudine deasupra Trotuşului, sunt reprezentate de Lapos, Măguricea, Caraboaia si Osoiul. Terasele inferioare, care se găsesc intre 5-20 m 
altitudine si cele reprezentate de lunci la 5-6 m fata de talvegul Trotusului si Uzului sunt cele mai favorabile asezărilor omenesti. 
 

 4. CLIMA  
 

Zona studiată se incadrează intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi aspre cu precipitaţii bogate. Prezenţa pădurii in această 
zonă intreţine constant o atmosferă foarte umedă. Temperatura absolută a aerului nu coboară sub -26 grade C, iar temperatura medie a lunii iulie 
este cuprinsă intre 10grade C – 18 grade C. O serie de aspecte fenologice, unele aprecieri de pe urma observaţiilor de teren, profilele 
microclimatice şi analizele elementelor geografico – fizice, temperatura medie termică de +5oC - +7oC relevă că teritoriul studiat are un climat 
temperat continental. 

Depresiunea Darmănesti si valea largă a Trotusului cu frecvente inversiuni de temperatură imprimă o notă deosebită in  climatul montan. 
Clima in depresiune a fost conditionată de peisajul geografic, de dispunerea reliefului in trepte, si  terase, cu deschidere spre sud şi sud-estul 
bazinului. In prezent, mai este influentată şi de apariţia barajului şi a Lacului Poiana Uzului pe o suprafata de 400 ha. Depresiunea Darmănesti are 
un climat temperat continental, de adăpost, care se manifestă prin temperaturi de -5 pana la +4 grade Celsius şi prin valoarea scăzuta a 
precipitatiilor, 150-200 mm, ca urmare a maselor de aer ce coboară spre depresiune. In general, bazinul Darmănesti este caracterizat prin ierni 
blande şi toamne lungi, fapt ce explică prezenţa viţei-de-vie pină la altitudinea de 350-450 m faţa de nivelul mării. Vanturile mai des simtite in 
depresiune sunt brizele de munte, vanturile de vest şi crivatul din est, mai ales iarna. Dacă anual cantitatea scăzută de precipitatii in  depresiuni 
este de 150-200 mm/an, cantitatea medie este de 700-800 mm/an. 
 

 5. CARACTERISTICI GEOTEHNICE, GRADUL DE SEISMICITATE 
 

Oraşul Dărmăneşti s-a dezvoltat si marginea exterioară estică a Flisului Carpatilor Orientali, in depresiunea formata la sud de confluenta Uz – 
Trotus, intinzandu-se pe cursul riului Uz pe cca.5 km , in amonte de confluenta. Din punct de vedere geomorfologic, vatra oraşului se dezvoltă in 
principal pe terasa inferioară a paraului  Uz si in  secundar, pe panta dealurilor racordate la această terasa. Localitatea componentă Salatruc este 
dezvoltată de asemenea, in  lungul văii Uzului, pe terasa inferioară, pe lungimea de cca. 4,50 km de la vest de Rafinărie pana la barajul de 
acumulare Uz. 

Fără a studia in mod special zona pe baza unor observatii directe si a consultarii lucrarilor geotehnice de arhivă, vom efectua o raionarea 
geotehnică a zonei care va tine seama la promovarea unor noi obiective. 

Totalitatea teritoriului intravilan al celor două localitatii Dărmănesti si Salatruc, cuprind, funcţie de litologia terenului şi condiţiile geotehnice, 
următoarele zone: 

 Zona A - Albia majoră şi lunca inundabilă 
 Zona I - Terasa inferioară 
 Zona D - Dealurile subcarpatice 
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Zona A - Albia majoră şi lunca inundabilă 
Piriul  Uz, care străbate localitatile Salatruc şi Darmănesti de la vest spre est, are in general o albie majora bine conturată cu maluri stabile 
constituite din depozite aluvionare gresie. 
Aceeasi situaţie se prezinta şi in apropierea confluentei Uz - Trotuş, albia raului din urmă fiind bine conturata. Izolat, in vecinatatea albiei majore, 
apar mici pete de lunca inundabilă adesea modificate in  timpul creşterii nivelului apelor celor două rauri.  
Zona I - Terasa inferioară 
Această terasă este cea mai bine dezvoltată pe teritoriul celor două localităţi, cea mai mare parte din vatra construibila fiind realizată pe această 
terasă. Inclinarea terasei este mică  in  general, conform cu panta de curgere a râului. 
Zona D - Dealurile subcarpatice 
Terminatia terasei se produce la contactul neregulat cu dealurile din partea sudică si nordică a văii Uzului, uneori aceasta trecere făcându-se pe o 
suprafata intinsă si cu o panta a terenului - cazul zonei pe care este amplasată Rafinaria Darmanesti si ansamblul de locuinte din estul Rafinariei, 
alterori trecerea este directa, panta dealurilor fiind mare si variabila. 
Zona localitatii Darmăneşti şi a satelor aparţinătoare, se include  in  zona cu gradul VII de seismicitate, conform SR 11100/93. 
Verificarea zonei seismice de calcul se face pe baza normativului P100/92 prin valoarea corespunzătoare a coeficientilor Ks si Tc. 
 

 6. RESURSE NATURALE 
       Orasul  Dărmăneşti   are un potential important in ceea ce priveste energia eoliana - o sursă de energie regenerabilă generată din puterea 
vântului. În contextul actual, caracterizat de creşterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine 
din ce în ce mai importantă reducerea dependenţei de aceşti combustibili. Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie foarte bună la problema 
energetică globală. Energia turbinelor eoliene face parte, alaturi de energia solara, a apelor curgatoare, cea rezultata în urma proceselor biologice si 
a caldurii geotermale dintre energiile regenerabile, posibil de captat si utilizat în scopuri casnice si industriale. Caracterul regenerabil al acestor 
surse de energie provine din faptul ca sursele acestor energii sunt regenerabile, spre deosebire de carbuni, spre exemplu, limitati ca zacăminte. 
Energia  turbinelor eoliene s-a dovedit deja a fi o solutie foarte buna la problema energetica globala. Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaza 
nu numai producerii de energie, dar, prin modul particular de generare, reformuleaza si modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. 
Energia turbinelor eoliene în special este printre formele de energie regenerabila care se preteaza aplicatiilor la scara redusa. 
Avantajele utilizarii energiei eoliene: 
-nu se  produc deşeuri. Producerea de energie eoliană nu implică producerea nici unui fel de deşeuri. 
-costuri reduse pe unitate de energie produsă. Astfel se prezinta pe teritoriul Romaniei situatia vanturilor si zonele cu potential eolian 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Combustibil_fosil
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Asa cum se poate observa, orasul Dărmăneşti  face parte din zona cu resurse importante de vant a Romaniei. 
 

 7. FLORA 
 

Orasul Darmanesti se situează in zona de contact in zona de silvostepa. Relieful şi clima regiunii permit dezvoltarea unei vegetatii de tip 
montan alcătuită din păduri, păsuni si fâneţe, pădurile ocupând cea mai mare suprafaţă 22128,81 ha (81,37%) din toata suprafata administrativă - 
27.192,62 Ha. 

Vegetaţia lemnoasă este alcătuita din paduri de foioase si conifere, iar cea ierboasa este reprezentată de pajisti. Ca plante protejate amintim 
Laleaua pestriţă (Pritilaria meleagria) pe Valea Uzului şi Angelica (Angalicha archongalica) pe muntele Nemira. Pe teritoriul oraşului Darmănesti 
vegetaţia este diversă. Formatiunile vegetale din localitate sunt dispuse etajat incepând de la talvegul văilor principale ale Trotuşului si Uzului până  
la culmile Nemirei. 

Poziţia cea mai joasă din bazin o oferă vegetatia luncilor Trotuşului şi Uzului, până la 4-5 m altitudine faţă de talvegul apelor curgatoare. 
Vegetatia de luncă este compusa din arini, salcii şi pasuni cu ierburi diferite care se mentin verzi din aprilie până în  noiembrie, chiar si in vremurile 
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secetoase si se reface foarte repede după inundatii. Următorul etaj de vegetaţie este vegetatia agricolă, situată pe terasele pina  la 20 m fata  de 
nivelul Trotuşului. Majoritatea suprafetelor sunt semanate cu porumb, cartofi, fasole, sfecla furajeră, intercalate de parcele semanate cu lucernă si 
trifoi, livezi, vii si fâneţe naturale. 

Etajul următor este ocupat de fâneţe naturale si pasuni intercalate cu livezi, cu tufisuri de alun, arini  si copaci razleti de carpeni, stejar, 
mesteacan. 

Următorul etaj este ocupat de paduri care se întind pe 82,0% din suprafata totală a teritoriului administrativ al orasului Darmanesti. 
In etajul inferior al pădurilor, care ocupă terenurile de peste 650 m altitudine faţă de nivelul mării, predomină stejarul, gorunul, carpenul, 

mesteacanul si fagul. Pe etajul imediat superior predomină fagul si bradul, continuând pe etajul urmator bradul  si intre 900 m si 1300 m altitudine 
domină molidul, iar pe crestele muntilor domina pasunile. 
 

 8. FAUNA 
 

Fauna cea mai bogată si mai diversă din Darmanesti apartine pădurilor care ocupa aproximativ 82% din suprafaţa teritoriului. Diversitatea 
faunei din bazinul Uzului este determinată de relief, de condiţiile climatice, particularitatile solului si de invelisul vegetal. Covorul de muschi, ferigi si 
ierburi este prielnic pentru sopârle de munte, serpi, broaste brune, iar in desisurile de conifere, trăieste salamandra si tritonul de munte. In zona 
padurilor masive traiesc animale precum: cerbul, căprioara, ursul brun, râsul, lupul, mistretul, pisica salbatica, vulpea, veverita, jderul, iepurile, 
viezurile. Apele curgatoare si statatoare oferă condiţii bune de inmultire a pestilor. Pe Uz, mai valoros este pastravul, iar pe Trotus, cleanul, mreana 
si scobarii. Lacul Poiana Uzului a fost populat cu păstrăvi. 
 

 9. RESURSELE SUBSOLULUI 
 

Evolutia geologică a scoartei terestre in  depresiunea Darmănesti a facilitat crearea rezervelor de titei si cărbune. După al II-lea Război 
Mondial s-au făcut foraje si s-a trecut intens la extractia si prelucrarea titeiului, inclusiv la Darmănesti. In decembrie 1949, a fost realizată Rafinaria 
Darmănesti. Din 1949 si pina in 2003 rezervele de titei  din Darmanesti, Comanesti,  Dofteana, Mosoare, Moinesti, Zemes, Solont, Tescani, Campeni 
au fost preluate şi prelucrate in  rafinăria din Darmanesti. Rezervele de cărbune au făcut din Mina Laposul de Sus, in anii 1930 – 1944, dupa 
cantitatea si calitatea cărbunelui extras si livrat, să fie a X–a mina de cărbune din cele 63de mine de cărbuni in funcţie la vremea acceea  in  
România. 

 

 10. DIVERSITATEA PEISAJULUI (diversitatea formaţiunilor geomorfologice – Muntele Nemira,  Depresiunea Dărmănesti, văi, lunci, 

stâncării) si biodiversitatea zonei (situri Natura 2000, arii naturale protejate de interes naţional, ecosistemecomplexe si foarte diverse: tipuri de 
habitate, specii de plante si animale protejate, inclusiv la nivel comunitar, habitate si specii prioritare). Posibilitati de valorificare :ECOTURISM – 
formă durabilă de turism bazată pe natură, care furnizează oportunităţi vizitatorilor pentru a învăţa si înţelege natura si mediul cultural, precum si 
importanţa conservării biodiversităţii si a culturii locale. 

Fauna salbatica (specii: urs, lup, râs, pisică sălbatică, căprior, cerb, mistreţ, cocos de munte).  
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Posibilitati de valorificare :VÂNĂTOARE si TURISM ÎN NATURĂ generate de dorinţa pentru noutăţi, curiozităţi, de cercetare, si înglobează 
toate formele de turism (de masă, de aventură, cultural, ecoturismul) în care sunt folosite resursele naturale: 
- Vizite pentru observarea caracteristicilor importante ale vieţii sălbatice (păsări, mamifere, migraţii, peisaje, specii rare); 
- Drumeţii; 
- Sporturi specifice cadrului natural; 
- Activităţi si experienţe inedite total dependente de natură 

Produsele ecologice accesorii padurii -  (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, plante aromatice, etc.). Posibilitati de valorificare: 
recoltarea, achiziţia, prelucrarea, valorificarea, certificarea si etichetarea produselor ecologice. 

Pasunile si fanetele naturale de mare valoare -  Posibilitati de valorificare: obţinerea, prelucrarea,valorificarea, certificarea si etichetarea 

produselor animale ecologice 
 

11. SOLURI 
  Calitatea solului  

Total 
suprafaţă 
folosinţă 
agricolă 

(ha) 

Total 
cartat 
(ha) 

LS 
(ha) 

RS 
(ha) 

AS 
(ha) 

EN 
(ha) 

FZ 
(ha) 

EC 
(ha) 

DC 
(ha) 

EL 
(ha) 

LV 
(ha) 

AL 
(ha) 

PP 
(ha) 

CD 
(ha) 

GC 
(ha) 

270.043 6.529 80 379 724 10 133 850 850 398 2.622 67 659 43 14 

LEGENDĂ : LS – litosol; RS – regosol ; AS – aluvisol; EN – entiantrosol; PD – podzol; FZ – faeoziom; EC – eutricambisol; DC- districambisol; EL- 
entrosol; LV- luvosol; AL- alosol; PP – predodzol; CD- criptodzol; GC- gleisol  
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12. HIDROGRAFIA  
                 Din punct de vedere hidrografic teritoriul localitatii  Darmanesti este situat in  bazinul hidrografic al râului Trotus, care traversează 
teritoriul administrativ de la NV la SE cu mai multi afluenti, cel mai important fiind pr. Uz. Acesta traverseaza teritoriul in cea mai mare parte de la 
vest la est. Pinza freatică inregistrează adâncimi diferite in functie de formele de relief. Râul Trotus, care aduna apele de pe 149 km, se varsă in 
râul  Siret la Adjud. Principalul afluent al râului Trotus este Uzul care izvoraste din Muntii Bodocului, curge pe o vale lunga de 45 km si se varsă in  
Trotus la Joseni - Darmănesti. Pârîul Uz pe teritoriul oraşului Darmănesti primeşte pe dreapta afluenţii: Barzauta, Izvoarele, Secătura Farcului, 
Izvorul Alb, Groza, Tulburea, Pivniceri, Izvorul Negru, Sindrilie, iar pe stinga Bente,  Rata, Moghioroş, Coporaia, Nasolea, Rachitis 1, Rachitis 2, 
Plopu, Darman, Alunul, Pârâul  Tâlharului, Maftei, Sălătruc, Chitici, pârâul Campului si Boistea. 

Trotusul mai primeste pe teritoriul localitatii  Darmanesti apele pâraielor  Lapos, Darmaneasca, Mascas, Plopu si Pagubeni. Debitul mediu de 
apa al Trotusului la punctul hidrografic este de 13 mc/s, iar al Uzului 6 mc/s . Panta Trotusului este in  medie 15 m / km, iar a Uzului in  medie 12 
m / km. 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Dărmăneşti sunt trei lacuri : 
Lacul Pufu este cel mai vechi, se află pe teritoriul satului Plopu. S-a creat într-o excavaţie a scoarţei pământului; are o adâncime de 3 m, o 

suprafaţă de aproximativ 2 ha şi se menţine mereu plin la o altitudine de 500 m faţă de nivelul mării pe dealul Poiana Stinei sau dealul Urzica. 
Lacul de acumulare Poiana Uzului, lac artificial format prin zăgăzuirea apelor Uzului in anul  1973 odată cu construirea barajului de la 

Poiana Uzului, in primul defileu al Uzului intre Dealu Mare, pe dreapta, şi Căpuţeanu, pe stânga. Barajul a fost construit intre anii 1965 şi 1973 din 
beton, fiind  primul  baraj din România cu contraforţi, cu 33 ploturi - clasa I de importanţă, lung de 500 m, inalt de 80 m, iar lătimea la bază fiind 
de 74,1 m. Cota de altitudine la coronament este de 450 m fata de nivelul mării, lăţimea la coronament fiind de 6 m plus garda, iar fundaţia 
barajului este adânca de 40 m şi lată tot de 40 m. In corpul barajului este incastrată priza de apă potabilă, priza de apă industrială şi 
microhidrocentrala cu o putere de 5 MW. 
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13. POPULATIA 
 

Populatia orasului Darmanesti in perioada 1956-2011 : 

An  1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Numar 11622 11698 12805 13833 14194 12247 

 
Reprezentare grafica: 
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Populatia orasului Darmanesti dupa starea civila, conform datelor recensamantului din anul 2011 :  

ORAS DARMANESTI 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

S T A R E A    C I V I L A    L E G A L A STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane 

care traiesc 
in uniune 

consensuala 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) 
Informatie 

nedisponibila 

A 1 2 3 4 5 6 7 

         Ambele sexe 12247 4722 5978 1184 362          * 376 

         Masculin 6066 2644 2994 242 185          * 188 

         Feminin 6181 2078 2984 942 177          - 188 
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Reprezentare grafica: 
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                Repartizarea populaţiei pe sexe se încadrează în tendinţa generală, astfel că raportul de masculinitate deşi este subunitar, se 
încadrează în valori larg răspândite în România şi lume. Indicele de masculinitate scăzut influenţează un alt indicator deosebit de important în 
analiza socio - demografică: indicele de îmbătrânire al populaţiei. Având în vedere constatarea fundamentală a demografiei, şi anume că speranţa 
de viaţă a femeilor este superioară speranţei de viaţă a bărbaţilor, confirmată în practică şi la nivelul oraşului, structura pe grupe de vârstă a 
populaţiei este influenţată în sensul existenţei unui segment important de populaţie de peste 65 de ani.  
 
Populatia orasului Darmanesti dupa etnie , conform datelor cecensamantului din anul 2011 :  

Total 
populatie  

Romani  Maghiari Romi Germani Italieni 
Alta 
etnie 

Informatie 
nedisponibila 

12247 10528 10 941 3 3 4 755 
 

Trebuie menţionat faptul că cifra reală a populaţiei de etnie rromă este greu de cuantificat în condiţiile în care există o reticenţă a acestor 
persoane de a-şi declara aparteneţa etnică, preferând de cele mai multe ori să se declare ”români săraci”.  
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Reprezentare grafica: 
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Populatia orasului Darmanesti dupa limba materna, conform datelor recensamantului din anul 2011 

Total 
populatie  

Romana Maghiara Romani Germana Italiana 
Alta 

limba  
materna 

Informatie 
nedisponibila 

12247 10781 11 686 4 4 3 755 
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Populatia orasului Darmanesti dupa religie , conform datelor cecensamantului din anul 2011:                                                                                                                                                           

Total 
populatie 

Ortodoxa 
Romano- 
catolica 

Penticostala 
Martorii 

lui 
Iehova 

Crestina 
dupa 

Evanghelie 

Crestina 
de rit 
vechi 

Informatie 
nedisponibila 

12247 9431 1280 729 7 27 3 760 

Din punct de vedere religios, la recensământul din anul 2011, populaţia se declara majoritar ortodoxă, exprimând aproape fidel ponderea 
populaţiei de etnie română în cadrul localităţi. De asemenea erau prezente cultele protestante ( evanghelică, evanghelica de confesiune augustana), 
dar şi culte neo-protestante, precum  cultul penticostal. Este de remarcat faptul că 760  persoane  au refuzat să-şi declare o apartenenţă religioasă, 
demonstrând şi în acest fel că  Darmanestiul este o zonă puternic urbanizată, ceea ce conduce la îndepărtarea treptată de valorile tradiţionale. 
Reprezentare grafica: 
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Populatia orasului Darmanesti  de 10 ani si peste, dupa nivelul de educatie, conform datelor recensamantului din anul 2011: 

MACROREGIUNEA 
REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE 

JUDETUL 

POPULATIA 
STABILA 

DE 10 ANI  
SI PESTE  

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior 

Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala absolvita 

Total1 

din care: 

Total 

Superior 

Inferior  
(gimnazial) 

Total 

din care: 

Universitar  
de 

 licenta 
Liceal 

Profesional 
si de  

ucenici 

Persoane 
analfabete 

         Ambele sexe 10636 590 539  232 7243 2104 1662 3477 2124 447 365 

         Masculin 5232 270 246  146 3730 970 1157 1603 896 190 153 

         Feminin 5404 320 293  86 3513 1134 505 1874 1228 257 212 
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Reprezentare grafica: 
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Fenomene demografice (calculate prin metoda componentelor la data de 1 iulie a fiecaruia an) 
Nascut viu - este un produs al conceptiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata sarcinii si care, dupa 

aceasta separare, prezinta un semn de viata. 
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Rata natalitate – reprezinta nascutii vii dintr-un an calendaristic, care revin la mia de locuitori (cu domiciliul permanent) la 1 iulie din anul 
respectiv  
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Decedat- persoana careia i-au incetat definitiv functiile vitale dupa trecerea unui timp oarecare de la nastere.  
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Decedati sub 1 an :  
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Rata de mortalitate reprezinta numarul decedatilor dintr-un an calendaristic ce revin la 1000 locuitori. 
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Rata de mortalitate infantila - reprezinta numarul decedatilor  sub 1 an dintr-un an calendaristic ce revin la 1000 locuitori. 
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Sporul natural – masoara diferenta dintre numarul nascutilor vii si cel al decedatilor din rindul unei populatii determinate, intr-o perioada de timp. 
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Stabiliri de resedinta  - persoane sosite in orasul Dărmăneşti dintr-o alta localitate unde isi au domiciliul. 
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Plecari cu resedinta – persoane plecate cu resedinta din oraşul Dărmăneşti intr-o alta localitate  
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Casatorii – numar casatorii  
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Rata de nuptialitate – numarul casatoriilor ce revin la 1000 de locuitori. 
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Divorturi – numar  
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Rata de divortialitate – numarul divorturilor la 1000 de locuitori  
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 Evoluţia demografică a oraşului trebuie analizată din perspectiva a două fenomene demografice importante: sporul natural 
şi mişcarea migratorie.  

Sporul natural: scade de  la 19 in anul 2007 la  - 12 in anul 2010. Incepând cu anul 2008 nu se mai constata valori pozitive ale sporului 
natural. 

Analizând indicatorii ce compun sporul natural este de remarcat că şi aceştia – natalitatea şi mortalitatea - au avut o evoluţie sinusoidală în 
perioada 2006 – 2011. În ceea ce priveşte natalitatea, este de remarcat nu numai evoluţia sinuoasă, dar şi faptul că pentru intervalul analizat rata 
mortalitatii  infantile este 0 in anii 2006,  2007, 2008 , 2009 si  2011. Este un indicator important care demonstrează faptul că nivelul calităţii vieţii 
este relativ ridicat în localitate, în condiţiile în care la nivel naţional acest indicator este dublu faţă de media europeană.  

“Intrările ” de populaţie care se stabileşte în localitate nu  compensează ”ieşirile” cauzate de migraţia externă în căutarea unui loc de muncă 
bine plătit. La o privire de ansamblu asupra tuturor factorilor care influenţează dinamica populaţiei se constată că scaderea  populaţiei oraşului are 
ca principală cauză stabilirea în alta localitate a persoanelor, în mare majoritate persoane cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. 

Concluzia: asistăm la un proces deocamdată lent, dar sigur, de îmbătrânire demografică. A crescut semnificativ ponderea atât a populaţiei 
adulte cât şi a grupei vârstnicilor. Trebuie menţionat că pe termen foarte lung, în condiţiile menţinerii actualului trend (natalitate scăzută în 
condiţiile creşterii speranţei de viaţă), populaţia se va stabiliza şi, pe cale de consecinţă, şi procesul de îmbătrânire. Prognoza pe termen mediu 
indică însă o uşoară îmbătrânire a populaţiei, cauzată de creşterea speranţei de viaţă.  

Prognoza pentru următoarea perioadă este de creştere a populaţiei, orasul Dărmăneşti fiind o localitate atractivă prin prisma 
facilitaţilor pe care le pune la dispoziţia locuitorilor săi.  

Toate aceste fenomene vor avea repercursiuni importante asupra:  
- profilului economic al localităţii;  
- îmbătrânirii forţei de muncă, cu efecte importante asupra economiei;  
- îmbătrânirea ”bătrânilor”, cu efecte asupra raportului de dependenţă, a sistemului de pensii şi asigurări sociale şi, foarte important, cu consecinţe 
medico-sociale, medico-sanitare, psiho-sociale şi socio-culturale. 

 
 14. DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURATOR 
 

Pe raza orasului Dărmăneşti sunt urmatoarele rezervaţii naturale protejate: 
- Situl natural 2000, Creasta Nemirei, care se suprapune peste rezervatia naturala Nemira, cu o suprafata de 3550 ha. Este in circuitul 

european. Situl a fost declarat prin Ordinul 1964/2007 al Ministerului mediului si dezvoltarii durabile  O.M.M.D.D. pentru fauna si tipuri de habitate. 
Situl Creasta Nemirei se suprapune culmii centrale a Munţilor Nemira din judeţul Bacău, culme care are direcţia N – S, si a cărei masivitate se 
datorează prezenţei în axul culmii a gresiei de Tarcău, formaţiune geologică a pânzei de Tarcău. 

Relieful rezervaţiei este o consecinţă a litografiei prezente, formele de relief caracteristice fiind reprezentate atât de culmi largi, cât si de 
culmi înguste. Limitrof culmii, se întâlnesc versanţi de diverse înclinări, afectaţi local de eroziune areolară, si izolat, de alunecări. Local, spre culme 
se dezvoltă arii de abrupturi însoţite spre bază de grohotisuri. 
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Biocenoza sitului pe vârfurile montane înalte este reprezentată de pajisti . În etajul subalpin sunt întâlnite tufarisuri de Junipereto-
Vaccinetum si Pinetum-mughi carpaticum. Etajul forestier superior, care ocupă cea mai mare parte din sit este ocupat de asociatia Piceetum 
carpaticum. Din cauza exploatării de preferintă a coniferelor, fagul s-a extins si în acest etaj formând păduri de tip Piceeto -Fagetum carpaticum sau 
Abieto-Fagetum. Situl apartine etajului boreal al cărui mediu de viată este reprezentat de pădurea de conifere. În apropierea vârfului Nemira Mare 
exista grote de mici dimensiuni. 
Specii de plante: Cypripedium calceolus; Campanula serrata; Iris aphylla ssp. Hungarica; Tozzia carpathica 
Specii de mamifere: Rhinolophus hipposideros; Lynx lynx; Ursus arctos; Canis lupus 
Specii de amfibieni si reptile: Triturus montandoni    

 
Cypripedium calceolus 

                                                                                                                                                                              
- Rezervaţia naturală Nemira, de interes national cu o suprafaţă de 3491,20 ha. Este in administratia Direcţiei Silvice Bacau prin Ocolul 

silvic Darmanesti. A fost declarată prin H.G.R.2151/2004. Rezervaţia Naturală Nemira are si o deosebită valoare peisagistică, prezentând 
interes si pentru turism, oferind posibilităţi pentru recreere, activităţi de cercetare si educaţionale. Prin respectarea prevederilor Plannului de 
Management al Rezervaţiei Naturale Nemira se va asigura menţinerea echilibrului dinamicii speciilor si habitatelor acestora din masivul Nemirei, 
realizarea protecţiei si conservării bunurilor naturale. 

Asociaţiile vegetale reprezentative sunt molidisurile cu Vaccinium, Oxalis si Luzula, brădeto-făgete cu Vaccinium si amestecuri de 
răsinoase cu fag. Conform convenţiei de la Berna în Rezervaţia Naturală Nemira sunt protejate: 19 specii de mamifere, 103 speciide păsări, 9 
specii de reptile, 12 specii de amfibieni, 5 specii de nevertebrate si 4 specii de plante. 

Specii ocrotite: endemite, rare, periclitate, vulnerabile: sunt 19 specii enedemice de floră, dintre care: Achillea schiurii, 
Hepatica transsilvanica, Ranunculuscarpaticus, Rubus subvillicaulis, Saxifraga cymbalaria, Leontopodium alpinum. 

18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus, Lymantrya Monacha, Cecidomyapini. Insectele mai 
fecvente în pădurea de fag sunt: Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana. 

Reptile si amfibieni: Lacerta vivipara, Vipera berus,Triturus alpestris. 
Păsări: Tetrao urogallus, Monticola saxatilis, Buteo buteo, Corvus corax, Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater.     
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Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, Canis lupus, Cervuselaphus, Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, Martes martes, Sciurus vulgaris. 
 

- Rezervatia naturala Izvorul Alb cu o suprafată de 21,00 ha, declarata prin H.G.R. 2151/2004. Este in administratia Ocolului silvic privat 
LIGNUM. A fost declarată prin H.G.R.2151/2004 pentru fondul forestier taxus bacata. Rezervaţia Naturală Izvorul Alb se impune prin originalitatea 
habitatelor prezente în bazinul hidrografic al pârâului Izvorul Alb, pârâu care se varsă în lacul de acumulare Poiana Uzului. 
Extinderea mare a pădurilor de amestec de răsinoase si foioase, maturitatea arboretelor si prezenţa frecventă a speciei Taxus baccata impune 
crearea condiţiilor de menţinere a biodiversităţii, de dezvoltare durabilă, stabilă a factorilor de mediu. 
 

 
 
                                              
Dintre speciile de faună sălbatică beneficiaza de protectie: 

 speciile de carnivore: ursul, râsul, lupul, pisica sălbatică; căpriorul; 
 păsări: cocosul de munte, sorecarul comun, corbul, huhurezul mic, pitigoiul de brădet, mierla gulerată, forfecuta 

 
Calitatea aerului 
 Valorile inregistrate se incadreaza in  limitele STAS 12574/87 (C1-2 - 0,07mg/mc faţă de 0,1mg/mc; HC1 - 0,114 mg/mc faţă de 0,3 mg/mc;  
SO2 - 0,0032 mg/mc, faţă de 0,75mg/mc; H2S - 0,012 mg/mc faţă de 0,015mg/mc). Prin inchiderea principalei surse Rafinaria, agenti economici cu 
impact negativ asupra aerului nu mai sunt.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                       
Calitatea apei potabile 
 Directiva Cadru a Apei 60/2000 aduce o nouă concepţie asupra abordării calitatii si evolutiei ecositemelor. Calitatea râurilor este stabilita prin 
“Normativul privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa“, aprobat prin Ordinul nr. 161 din 
16.02.2006. 
 Pentru locuitorii orasului Darmanesti prezintă interes calitatea apelor râurilor Trotus si Uz. 
 Expertizele bacteriologice efectuate prin sondaje au evidenţiat valori care se inscriu in  limita STAS 1349/21. In ceea ce priveste calitatea 
apelor uzate, prin masuratorile efectuate la Statia de epurare Darmanesti nu s-au constatat depasiri ale limitelor stabilite prin NTPA 001/2002 la 
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indicatorii analizaţi (pH, CBO5, CCOMn, CCOCr, NH4+,  NO2, NO3-, S2- totale, SO4 -2-, suspensii totale, detergenţi sint .anionici, substanţe 
extractibile, fenoli). 
  Ca potenţiale surse de poluare a apei putem aminti: 

 S.C. PETROM prin scurgerea de fluid forat din batale, scurgeri de ţiţei de la sonde; 
 agenţii economici care prelucrează masa lemnoasă; 
 depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere; 

 
Calitata apelor uzate 
 In ceea ce priveşte calitatea apelor uzate, prin măsuratorile efectuate la statia de epurare Darmanesti, nu s-au constatat depasiri ale 
limitelor stabilite prin NTPA 001/2002 la indicatorii analizaţi (pH, CBO5, CCOMn, CCOCr, NH4+, NO2, NO3-, S2- totale, SO42- şi bacteriologice - 
indicatorii CT, CF şi SF). 
 

 15. GOSPODARIREA DESEURILOR 
 
 In orasul Darmanesti sunt 67 platforme de depozitare, existând containere pentru fiecare tip de deseu, astfel: 60 containere pentru hârtie, 
60 containere pentru sticla, 60 containere pentru deseuri menajaere si 30 containere pentru PET-uri. 
 Orasul  Dărmăneşti este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău (ADIS). Asociaţia are ca 
scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau 
regional, destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de 
dezvoltare a acestuia.  La data prezentei este in curs de implementare proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul 
Bacău”- proiect finantat prin POS Mediu. Proiectul constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor si va fi implementat de către Consiliul 
Judeţean Bacău, la nivelul întregului judeţ.  Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta  un sistem durabil de gestionare al deşeurilor cu 
reducerea impactului asupra mediului în judeţul Bacău, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite                                                                                                                                                                         
neconforme existente în conformitate cu practicile şi politicile UE. Proiectul cuprinde măsuri privind colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea 
deşeurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional bazat pe gestionarea regională şi va avea în vedere un grad ridicat de conştientizare în 
vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă.         
 Surse  de poluare  din orasul  Dărmăneşti sunt: 

 gospodării ale populatiei,  ca sursa generatoare de deseuri menajere, emise de noxe de la sistemele de încalzire ale locuintelor (emisii de  
oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon) in strânsa legatura cu natura combustibililor, inaltimea cosurilor  si nivelul de concentrare pe unitatea de 
suprafata.                 

 traficul rutier care genereaza emisii de gaze de esapament de la autovehiculele aflate in trafic. Noxele emise (oxizi de sulf si azot, acroleina,  
plumb si metale grele, compusi organici volatili) sunt  determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic inregistrat, tipul motoarelor si distanta  fata 
de arterele rutiere. 
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 unitati prestatoare de servicii (baruri)   
 latrinele de tip uscat si puturile absorbante din gospodarii pot afecta panza freatica  

pe langa gospodarii sunt amplasate depozite de gunoi provenit din activitatea zootehnica, fara a respecta reglementarile in domeniu pentru evitarea 
poluarii solului si a apei freatice, in conditiile in care alimentarea cu apa se face exclusiv din puturi si izvoare. 

 existenta unor  zone neautorizate de depozitare a deseurilor menajere (pe vai, la marginea intravilanelor etc.)  
 existenta gaterelor care isi depozitează deseurile rezultate in urma prelucrării lemnului in albia majoră a  râurilor . 

 

 15. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  

 Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări,  precondiţia elaborării cu succes a politicilor publice şi a 
implementării strategiei de dezvoltare locale. Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a oraşului, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, 
în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale.  
 Componenţa Consiliului Local este stabilită prin vot public universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul Local al oraşului Dărmăneşti este compus din 17 consilieri locali.  
Una dintre atribuţiile Consiliului Local priveşte dezvoltarea economico-socială aoraşului. Pentru exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Local:  

 avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, 
documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala şi de 
cooperare transfrontaliera, în condiţiile legii;                                                                                                                                                                

  aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;  

  administrează domeniul public şi domeniul privat al oraşului;  

  hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a oraşului sau oraşului, după caz, precum şi a 
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;  

  analizează şi aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale 
şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare impotriva 
inundatiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;                                                                                                                                                       

  stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri 
aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;  

  aproba, în limitele competentelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigura condiţiile 
necesare în vederea realizării acestora;  

 Cetatenilor le este permisa participarea la sedintele consiliului local. Cetatenii se pot adresa Primariei si Consiliului local cu petitii scrise si pot 
obtine audiente. Audientele se desfasoara cu participarea reprezentantilor sau a conducatorilor compartimentelor, pentru ca solicitantii sa primeasca 
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pe cat posibil pe loc, informatia dorita. La randul lor, reprezentantii autoritatii publice primesc sarcini de a solutiona, in mod operativ, problemele 
ridicate de cetateni la audiente. 
 In urma analizarii compartimentelor din cadrul primariei, se poate spune ca exista o distributie echilibrata a personalului. 
 La nivel relational, exista o bune comunicare intre Primarie si celelalte institutii locale. Un aspect care atrage atentia il constituie practica de 
a nu incheia acorduri de parteneriat, deci nu se intocmesc procedurile si mecanismele care sa descrie foarte clar rolul fiecarui partener si zona sa de 
actiune.  Primaria are pagina web.  
 Conducerea primariei e hotarata sa faca tot posibilul sa atraga fonduri in vederea dezvoltarii oraşului in baza unui plan strategic si 
metodologic,  primul pas major in aceasta directie de dezvoltare fiind facut.  
 Serviciile furnizate. Serviciile furnizate de Primăria oraşului Dărmăneşti cetăţenilor sunt:  

  eliberare certificate de urbanism, autorizaţii de construcţii, autorizaţii de desfiinţare  
  registru agricol, cadastru şi agricultură  
  serviciu impozite şi taxe   
  poliţie locală  
  administraţia domeniului public  
  stare civilă  
  protecţie civilă                                                                                                                                                               
  relaţii cu publicul  
  asistenţă socială  
  protecţie socială  

 Pentru furnizarea acestor servicii publice, dar şi pentru susţinerea investiţiilor, principalul instrument de care dispune Primăria oraşului 
Dărmăneşti este bugetul local.  
 
                    

 16. SPORT   
 

      In orasul Darmanesti exista o singura sala de sport, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 2 Darmanesti. Precizam si faptul ca in oras exista  baza 
sportiva “Stadionul Rafinariei “(terenuri  pentru jocuri sportive, pista atletism, etc.). 

 

 17. CULTE  
 
 In orasul Dărmăneşti functioneaza 8 biserici ortodoxe si o biserica catolica.  
 Oraşul Dărmăneşti are 7 cimitire cu o suprafaţă totală de 3,50 ha: cimitir Boiştea - 0,54 ha; cimitir penticostal - 0,33 ha; cimitir Păgubeni - 
0,45ha; cimitir Brătuleşti – 0,42 ha; cimitir Sălătruc – 1,20 ha; cimitir Lapoş – 0,38 ha; cimitir Plopu – 0,18 ha. 
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Biserica "Sf. Neculai" – Boiştea 
 Fiind una dintre cele mai vechi biserici din Judeţul Bacău, acest lăcaş a fost declarat monument de arhitectură populară cu valoare de 
patrimoniu. Construcţia incepută la 1807, după pisania de langă uşa de la intrare, se păstrează şi astăzi in condiţii bune, rezistand cu bine 
vicisitudinilor vremii. Ridicată din bârne de lemn aşezate orizontal, incheiate la capete, are temelia din piatră de râu. La jumatatea inălţimii pereţilor 
este crestată "funia"sau "brâul", element decorativ intâlnit  la majoritatea construcţiilor de acest tip. Pridvorul, aşezat in  partea de vest, reprezintă 
o unitate constructivă care işi face apariţia in  sec. al XVIII-lea. Turnul clopotniţei este amplasat de-asupra pridvorului. 
In anul 1924 s-a prelungit pronaosul, iar in anul  1923 a fost adăugat pridvorul. Biserica păstrează o colecţie de icoane din sec. al XIX-lea şi un 
pomelnic triptic din 1807, care este de fapt actul de naştere al bisericii. Este sfinţită la 15 iunie 1808.                                                                                                                                         
 
Biserica ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” și ,, Acoperământul Maicii Domnului”  
 Este noua biserică construită în Parohia Boiștea I din orașul Dărmănești. Este situată în imediata vecinătate a a vechii biserici din parohie 
,,Sfântul Nicolae” care este monument istoric, datând din anul 1808. Catedrala respectă stilul moldovenesc după modelul ctitoriilor de la Putna, 
Neamț, Voroneț etc. Spațiul interior s-a împărțit în pronaos, naos și altar semicircular. Ele sunt dominate de o turlă octogonală pe naos, cilindircă în 
interior așezată de regulă pe o bază stelată. Turla este străbătută de 4 ferestre înalte și înguste.                                                                  
Acoperișul pe naos este în patru ape, iar absidele și turla cu acoperișuri conice. Lucrările au început în data de  
2 septembrie 2002 prin turnarea ,,radierului” și a fundației până la ,,cota 0”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Biserica "Sf. Ap. Petru şi Pavel" 
 Prin popularea  in timp a cartierului Boistea, fostul sat cu acelaşi nume, in anul 1924 s-a ajuns la concluzia că ar fi bine sa se mai 
construiască o biserică in  satul lor. Construcţia a durat 10 ani, pâna  in  toamna anului 1934. Biserica este impodobita cu două turle, cea mica este 
folosita drept clopotnita. Clopotul este foarte mare, cântarind o tonă, având o rezonanta  deosebit de frumoasă, dangatul lui auzindu-se de la 
distante destul de mari. Biserica este in  forma de cruce, fiind formata din pridvor, pronaos, naos si Sf. Altar desparit de naos printr-o frumoasă 
catapeteasmă sculptata si pictata in  1958 de către pictorul Georgescu Vasile. In anul 1969 s-a pictat biserica, pentru care s-a organizat o licitatie, 
câstigată de pictorul Constantin Călinescu, de la Breaza. In faţa bisericii s-a ridicat intre 1993-1994 un monument inchinat eroilor darmanesteni 
cazuti la datorie. La etajul praznicarului, constructie P + 1, amplasata  in  curtea bisericii, este amenajat un muzeu etnografic. 
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Biserica "Izvorul Tămăduirii" 
 A fost sfinţită la 20 aprilie 1845. Astăzi se mai păstrează doar zidurile vechi, in  grosime de 1,40 m, biserica trecând prin numeroase 
modificări. De-a lungul timpului s-au făcut numeroase modificări şi renovări. Prima pictură a fost executată  in anul 1925 apoi restaurată in 1972. 
Catapeteasma are forma şi icoane originale (1845). Cea mai mare parte din icoanele vechii catapetesme se pastreaza astazi in Sfantul Altar, asezate 
pe partea din spate a noii catapetesme. A doua etapa de consolidare a intregii biserici incepe in anul 1999: suprainaltarea turnului cu 6,5m pe 
suportul celui vechi in forma octogonala; acoperis din nou in panta rupta, dupa modelul ctitoriilor stefaniene; pridvor construit din nou; vitralii 
frumos ornamentate; pictura din nou in tehnica fresco a bisericii a fost realizata in intervalul 1989 – 1990 de pictorul Ciuperca C-tin, iar biserica este 
resfintita in 1992, din pricina lucrarilor de consolidare de dupa anul 1999 a fost necesar pictarea din nou a pronaosului cât si a pridvorului nou 
construit in toamna anului 2002; sculptura in lemn, ansamblul de mobilier de la Parohia Darmanesti este executat in lemn de stejar si compus din 
strani, lambriu sculptat si catapeteasma (iconostas) toate executate sub indrumarea prof. Hutanu Alexandru din Bacau, mai putin catapeteasma 
care a fost executata de d-nul Ciobanu Florin din Bacau, in anul 2004; pictura catapetesmei in stil pur bizantin este lucrarea prof. Mihai Dumitru din 
Bucuresti, in anul 2005. 
 

 
Biserica "Sf. Gheorghe" 
 A fost construita in anul  1920 de printesa Elisabeta Ştirbei in  satul Poiana. Odata cu construirea barajului Poiana Uzului, satul Poiana a fost 
aglutinat de localitatea Dărmăneşti. Biserica Sf. Gheorghe este construită din bârne de stejar, la interior este lambrisată cu lambriu de stejar, iar 
între bârne şi lambriu are bătute şipci de brad cu lut amestecat cu var pentru izolaţie. În general aspectul bisericii păstrează modelul bisericilor de 
lemn din zonă, acest lucru se vede mai ales prin planul în formă de cruce îmbinat cu cel treflat, dar mai ales cu brâul exterior din lemn sculptat care 
este întâlnit şi la alte biserici din lemn construite în aceeaşi perioadă.Biserica nu este pictată la interior, nu are abiecte preţioase şi nici nu este 
trecută în rândul monumentelor istorice. Pe pereţii esteriori are nişe în care sunt introduse icoane pictate pe lemn. Clopotniţa se află clădită pe 
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naosul bisericii şi are intrare pe la exterior. Catapeteasma este din lemn de tei, aurită şi împodobită cu icoane pictate pe lemn, încadrată de o parte 
şi de alta de patru icoane mai vechi. In incintă se afla  si o casă praznicală. 
 

Biserica "Sf. Voievozi" – Lapoş 
 Biserica "Sf. Voievozi" din cartierul Lapos, prezinta un interes deosebit mai ales pentru bogatul tezaur cultural pe care il adaposteste.Carti 
vechi, icoane, catapeteasma si alte obiecte de cult ne-au fost transmise din veacurile XVIII si XIX pana astazi constituind adevarate comori de 
cultura medievala moldoveneasca. Biserica Sfinţii Voievozi din Lapoş a fost construită în formă de navă, cu plan dreptunghiular având altarul pe trei 
laturi. Pe temelia din piatră de carieră a fost pusă talpa, peste care s-a aşezat paianta şi apoi cununile, argelele pe care se sprijină acoperişul în trei 
ape. Biserica este acoperită cu şindrilă în cinci rânduri. Deasupra pronausului se înalţă turnul, clopotniţa de formă octogonală având acoperişul conic 
de şindrilă.Lăcaşul a fost renovat în forma actuală după Primul Război Mondial când a fost prelungit pronausul cu 4 m. Acoperişul rămânând în 
forma unui fronton triunghiular . Bolta semicilindrică a naosului se prelungeşte până în altar unde se racordează în felii curbe la tavanul acestuia. Pe 
toată suprafaţa bolta este acoperită cu pânză de sac pe care s-a executat pictură.O bună parte dintre icoanele, sfeşnicele şi stranele acestei biserici 
provin de la vechiul schit după ce s-a închis în anul 1850.Catapeteasma bisericii Lapoş este o adevărată operă de artă care a fost scluptată şi pictată 
în anul 1830.Pe boltă au fost săpate 12 medalioane rotunde şi pictate icoane înfăţişând ciclul histologic. Dintre icoanele moştenite de la vechiul schit 
menţionăm „Isus Hristos învăţător”, Maica Domnului cu Pruncul, etc.În anul 1889 au fost pictaţi sfinţii mucenici Teodor şi Ecaterina. Preotul 
Gheorghe Constantinescu a refăcut pictura bisericii în anul 1912.Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril a moştenit de la vechiul schit cărţi vechi 
valoroase: Cazanie de Bucureşti 1732, Apostol de Râmnic 1784, Evanghelie de Blaj 1745, Strastnic de Blaj 1800, Triodion de Blaj 1813.Una dintre 
inscripţiile după care profesorul Dorinel Ichim, autorul Monumentelor de Arhitectură populară din judeţul Bacău a stabilit ctitorul bisericii din Lapoş a 
fost Cazania de la Bucureşti 1723 pe care citim notiţa: „Această sfântă carte ci să numeşte Cazanii s-au legat de Mihail nacialnic Schitului Lapoş în 
februarie 1814 şi duhovnic al Episcopiei Romanului ctitor al Bisericii Sfinţii Voievozi din Lapoş”.„Biserica de lemn Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril din 
Lapoş Dărmăneşti ctitoria ieromonahului Mihail de la Schitul Lapoş prezintă un deosebit interes pentru bogatul tezaur cultural pe care îl 
adăposteşte. Cărţi vechi, icoane, catapeteasmă şi alte obiecte de cult păstrate din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea fiind adevărate comori de artă 
medievală.Arhitectural construcţia bisericii păstrează unul dintre cele mai vechi tipuri de plan, în formă de navă care a evoluat din planul casei  
ţărăneşti .În anul 1950 biserica din Lapoş a fost refăcută, reparată, schimbat acoperişul şi pictată din nou. 
 
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" – Plopu 
 A fost construită  in  anul 1820 de către locuitori. Are planul in  formă de nava cu absida altarului pentagonala, decrosata, iar pronaosul 
dreptunghiular. Pe partea de sud a fost adaugata clopotnita din scânduri de brad. Ceea ce o caracterizează in mod deosebit este forma ei, nu prea 
inaltă, având un acoperis masiv, de sub care peretii abia se zaresc. 
 
Biserica "Nasterea  Maicii Domnului" - Sălătruc 
 A fost construita cu pereţii din lemn de stejar si sunt pictaţi in intregime la interior in stilul frescă. Clopotnita este situata la poarta biserici. 
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Capela “Sfantul Pantelimon” a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanesti  
 Capela „SF. Pantelimon” a fost înfiinţată la 01 martie 2006, în urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Romanului, din 27 
martie 2006, când s-a decis ca, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare – Dărmăneşti, să se ridice o capelă.  

Biserica Romano-Catolică 
 Conform mărturiilor documentare, prima biserică din Dărmăneşti a fost construită în anul 1813 şi a fost închinată sfântului Ioan Botezătorul. 
Ulterior, acest lăcaş de cult a fost îmbunătăţit şi mărit în timpul pr. Anton Callus (1880-1881). În urma vizitei canonice pe care arhiepiscopul de Iaşi, 
Nicolae Iosif Camilli, a desfăşurat-o în Dărmăneşti, în iulie 1912, acesta "a poruncit clădirea unei noi biserici", precum şi a unei "noi case parohiale". 
Biserica veche a ars complet în ziua de 29 septembrie 1918, ceea ce a dus la proiectarea şi construirea unei biserici mai durabile, pe acelaşi loc cu 
cea veche. Comitetul sătesc care a fost ales spre acest scop, în anul următor, 1919,  a început adunarea fondurilor necesare de la sătenii catolici din 
Dărmăneşti, din unele colecţii publice şi de la unele persoane. Biserica s-a ridicat pe locul celei vechi şi orientată cu faţa spre nord în timp ce 
biserica veche avea faţa spre apus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 Soclul bisericii este zidit din piatră, de către maestrul Pioi Giovanni în anul 1921. Deasupra soclului s-au înălţat pereţii de bârne sub 
conducerea meşterului lemnar Rudolf Andras, între anii 1922-1924. S-a continuat cu acoperişul, turnul şi umplerea tavanului şi a pereţilor şi finisând 
cu tencuiala. Lucrările s-au terminat în anul 1926 cu o pauză în anul 1925 din lipsă de fonduri. Biserica s-a acoperit cu draniţă (şindrilă). Construirea 
bisericii s-a finalizat în anul 1928, când a fost sfinţită şi închinată aceluiaşi sfânt. Din anul 1995 au început lucrările de construire a unei noi biserici, 
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în strada Brătuleşti, lângă biserica veche, care a fost demolată în anul 2004. Noua biserică are 17 m lăţime, o lungime de 40 m, iar înălţimea este 
de 9 m interiorul şi 14 m până la vârful acoperişului. În jurul acestui nou lăcaş de cult s-a ridicat şi o sală de cateheză ce se încadrează în aceeaşi 
linie arhitecturală. Noua biserică a fost finalizată graţie ajutorului oferit de localnici, dar şi de binefăcători din Germania, Scoţia etc., sfinţirea ei 
având loc la data de 1 septembrie 2003, cu ocazia jubileului de 150 de ani de la înfiinţarea parohie.  
 

 18. CULTURA 
 
 In urma analizei situaţiei existente a dotarilor de cultura se constată lipsa unor dotări de primă necesitate pentru viata culturala a orasului – 
o casa de cultura – un  cinematograf.         
 Conform Legii nr. 422/2001 şi a listei monumentelor la nivelul anului 2004 M.O. 646BIS-2004, menţionăm clădirile cu valoare 
arhitectonică şi istorică care au fost clasificate. 

Nr. 

crt 

Cod LMI 2004 Denumire Datare 

1 BC-II-m-A-0082  Palatul Stirbei Sf. Secolului XIX-lea  

2 BC-II-m –B-00823 Biserica Sf. Nicolae –cartier Boistea  1808, adauguri 1884 

3 BC-II-m-B-00847 Biserica de lemn Sf.Voievozi  1813 

4 BC-II-m- B-00875 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului  1795 refacere 1886 

5 BC-II-m –B -00824 Moara de apa Hazaparu  Inceputul sec.XX 

6 BC-II-a-B-00821 Complex de instalatii tehnico- hidraulice Sfirsitul secolului XIX –lea -Inceputul 
sec.XX 

 BC-II-a-B-00821.01 Dirsta hidraulica Sfirsitul secolului XIX –lea 

 BC-II-a-B-00821.02 Piua hidraulica Inceputul sec.XX 

 BC-II-a-B-00821.03 Viltoare Inceputul sec.XX 

 
 Palatul Ştirbei a fost construit la sfârsitul secolului XIX si prima jumătate a secolului XX de Gheorghe Ştirbei si Elisabeta Băleanu, pe 
domeniul ce a aparţinut familiei domnesti Barbu Ştirbei. Printul Gheorghe Stirbei (parlamentar, decedat in  anul 1916) a amplasat acest palat intr-o 
zonă pitoreasca, integrându-se  perfect in  ambianta locului. Palatul a fost construit de maestrii italieni, după planurile arhitectului Nicolae Ghika 
Dudesti. Corpul principal destinat zonei oficiale este o construcţie masiva din caramida pe patru nivele (subsol, parter si două etaje, partial P + 1  
zona terasei semicirculare). Corpul lateral cu incăperi mai mici, ridicat pe două nivele, reprezintă zona administrativa  a palatului. 
 Fatadele tencuite si partial cu zidarie aparenta, prezinta ferestre cu ancadramente din caramidă aparenta  si balcoane cu elemente 
decorative din lemn. Soclul este inalt din piatră de cariera. Suprafata parcului este de 12,50 ha, iar suprafata construită este de 2530,71 mp, palatul 
reprezentând 1031,13 mp. Restul de constructie reprezintă spatii anexe, magazie,grajduri, grupuri sanitare, ş.a. 
Intrarea principală se face pe o terasă cu scari ample. Până  in  anul 1944 castelul a fost intreţinut de familia printului Ştirbei. 
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Intre anii 1947 - 1977 cladirea a functionat cu destinatia de sanatoriu TBC. Din 1978 devine tabara pentru copii si este sub patrimoniul Agentiei 
teritoriale a taberelor si turismului scolar. 
 In prezent palatul este in proprietate privata. Din complex a rămas in  custodia Agentiei teritoriale a taberelor si turismului scolar, cantina si 
clubul. 
 
 

 
 
 
Monumente comemorative şi de artă plastică 

 Monumentul eroilor din primul război mondial de la Cremenea construit in anul  1936 
 Monumentul eroilor din primul război mondial de la Boiştea construit in anul  1939 
 Monumentul eroilor revoluţiei din decembrie 1989, Ghe. Popovici colonel post mortem-amplasat linga  şcoală        

 
 
 In orasul Darmanesti  se pastreaza traditiile, cu precadere cele de Craciun si de Anul Nou. 
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 Jocul Ursului din Darmanesti este cel mai popular obicei de iarna de pe Valea Trotusului. Jocul Ursului este punctul central de atractie al 
sarbatorilor din Bacau, Comanesti, Darmanesti, Slanic si din cele mai multe sate de pe Valea Trotusului in ajunul Anului Nou. Semnificatia veche a 
Jocului Ursului este de a celebra forta animalului care invinge iarna, regenerarea naturii (ursul este “batut” si “moare”, dupa care “reînvie”), 
curgerea anotimpurilor. Este posibil ca unele elemente ale obiceiului sa provina si din traditia tiganilor ursari care colindau satele pentru a-i 
“tamadui” cu “puterea”, sau, mai degraba, cu greutatea ursului, pe cei cu dureri de sale. Autoritatile au facut demersuri pentru a înscrie aceasta 
datina în patrimoniul imaterial UNESCO, alaturi de doina si ritualul calusului. 

 

 19. ORDINEA PUBLICĂ 
 
 Ordinea şi liniştea publică sunt asigurate prin activităţile desfăşurate de Poliţia Oraşului Dărmăneşti, Poliţia Locală a oraşului Dărmăneşti şi 
Unitatea de Jandarmi Dărmăneşti. Supravegherea circulaţiei rutiere este asigurată de Poliţia orăşeanească, împreună cu Poliţia Locală, care asigură 
patrularea pe raza oraşului.  

   
 20. SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 In orasul Dărmăneşti functionează 6 cabinete  de medicina de familie, 2 cabinete stomatologice,  4 farmacii umane si un dispensar 
veterinar. Din analiza situaţiei dispensarelor din teritoriu se constată că acestea nu acoperă tot teritoriul orasului in ceea ce priveste distantele de 
parcurs, care sunt foarte mari, contrar normelor (1.000 m rază de servire). Sunt cartiere foarte indepartate care nu au cabinet de medicina de 
familie. 



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     ORASUL DARMANESTI 

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI  DĂRMĂNEŞTI PENTRU  PERIOADA 2014-2020 72 

            In ceea ce priveste starea de sanatate a oraşului, masurata prin natalitate si mortalitate, se constata un raport nefavorabil al nasterilor fata 
de numarul de decese. Pentru ameliorarea acestor indicatori se impune in continuare nevoia de planificare familiala moderna, de descurajare a 
avorturilor, de protectie a familiei si femeii gravide, de continuare a actiunilor de educatie pentru sanatate din partea medicilor de familie precum si 
de imbunatatire a dotarilor cabinetelor medicale individuale.  
Prioritatile din aceasta sfera sunt:  

 crearea unei unitati medicale specializate si a unui serviciu de ambulanta; 
 asigurarea asistentei medicale cu medici de specialitate;  
 reabilitarea spatiilor destinate activitatilor medicale;  
 prevenirea aparitiei bolilor prin actiuni complexe, integrate.  

 
 Asistenta sociala presupune un ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale 
sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prevenirea autonomiei si protectiei 
persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. 
           Pe plan local, rezultatele obtinute in domeniul asistentei sociale  sunt bune, urmarindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie rezolvate la 
nivelul Primariei Dărmăneşti, fara a depasi termenele legale de solutionare a petitiilor. Primaria Dărmăneşti se preocupa ca in preajma sarbatorilor 
religioase, prin atragerea de sponsorizari si din alte surse legal constituite, sa ofere un sprijin material familiilor aflate in dificultate.   
Institutii de asistenţă sociala care functioneaza in orasul Darmanesti: 

 Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrie cu 75 de locuri la Vermeşti; 
 Complexul de Servicii Comunitare cu 16 locuri; 
 Centrul de recuperare copii cu handicap fizic psihomotoric; 
 Asociaţia „Centul de zi Dărmăneşti”.   

 

 Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrie  
 Terenul pe care se afla amplasat centrul este situat intr-o zona montana deosebita, care confera conditiile optime pentru dezvoltarea 
personala a asistatilor. Avand in vedere faptul ca unitatea prezentata se intinde pe o suprafata mare, a fost posibila crearea de ateliere de lucru, pe 
structura vechilor cladiri, precum si o micro-ferma pentru animalele preferate de asistati (pui, gaini, pauni, gaste, fazani, vaci). Beneficiarii sunt cei 
care se implica activ in ingrjirea si mentinerea conditiilor propice dezvoltarii acestor activitati. Servicii specifice oferite: terapie ocupationala; 
activitati de socializare; terapie cognitiv comportamentala; asistenta medicala. 

   

   222111...   EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIEEE   

   
 Situatia copiilor si elevilor in anul scolar 2012-2013:  
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Copii inscrisi  Elevi inscrisi Elevi inscrisi 
in gradinite  inv.preuniversitar la liceu    

461  1,793  538   

   

   Situatia personalului didactic in anul scolar 2012-2013 : 

TTToootttaaalll      IIInnnvvvaaatttaaammmiiinnnttt   

ppprrreeessscccooolllaaarrr   
PPPrrriiimmmaaarrr      GGGiiimmmnnnaaazzziiiaaalll   LLLiiiccceeeuuu   

146 20 30 47 49 

 
 Reprezentare grafica    :::   
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 In orasul Dărmăneşti functioneaza 4 unitati scolare: Liceul Tehnologic Darmanesti, Scoala Gimnaziala nr. 2 Darmanesti (din cartierul 
Boistea), Scoala Gimnaziala nr. 3 (din cartierul Bratulesti) si Scoala Gimnaziala Plopu - Lapos nr. 4 Darmanesti  si   gradinitele aferente acestora.  
 Învăţământul liceal este reprezentat de Liceul Tehnologic.  
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 Liceul Tehnologic Darmanesti functionează in 3 corpuri de cladire. 
- cladirea principala (suprafata construita de 1000 mp) cu: 

 22 sali de clasa, din care 5 cu mobilier nou 
 3 laboratoare ( fizica, chimie, biologie ) cu mobilier nou 
 2 laboratoare AEL (cu 25 calculatoare fiecare) 
 1 cabinet informatica (cu 12 calculatoare) 
 1 cabinet medical dotat corespunzator 
 1 cabinet psihologic 
 1 atelier pentru croitorie 
 biblioteca, sala de lectura 
 2 spatii pentru depozitarea materialului didactic: 1 spatiu pentru arhiva , 1 spatiu pentru magazia „lapte si corn" 

- cladirea scolii vechi - tip Spiru Haret ( 400 mp) in care functioneaza 
 1 sala de sport (70 mp) 
 2 vestiare 
 3 ateliere mecanice 
 1 sala de clasa 

- cladirea scolii de arte si meserii ( 650 mp) cu 8 sali de clasa. Scoala detine ateliere in afara de cele mentionate mai sus 1 atelier de tamplarie 
si 1 atelier auto, doua terenuri sportive  ( 2400 mp), 5000 mp curte si 1000 mp spatiu verde. 

 grup sanitar modern  

   centrala termica    

   4 ateliere scoala    
Specializarile puse la dispozitia elevilor sunt: 

 Filiera teoretica - profil real, specializarea matematica-informatica 
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 Filiera tehnologica: 
 profil servicii : 

 specializarea tehnician in activitati economice 
 specializarea tehnician in turism 

 profil tehnic: 
 specializarea tehnician operator tehnica de calcul  
 specializarea tehnician mecanic intretinere si reparatii  

   

   

   222222...      CCCOOONNNTTTEEEXXXTTT   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCC   
 

 Economia oraşului Dărmăneşti a cunoscut diferite etape; fiecare reprezentând o caracteristică a perioadei respective. Oraşul cu localităţile 
aparţinătore are o fucţie economică mixtă agro-industrială. Localitatea Dărmăneşti detinea ponderea unităţilor economice, în special cele cu 
caracter industrial, axat pe prelucrarea ţiteiului, producerea energiei electrice, exploatarea  fondului forestier şi prelucrarea lemnului.Alături de 
industrie, locuitorii au păstrat un mod de viaţă rural–suburban, axat pe activităţi agrozootehnice, în unitati mici, familiale, rezolvând problema 
urbană a serviciilor într-un mod mai mult sau mai puţin corespunzător, în funcţie de evoluţia societăţii, a modului de producţie şi a formelor de 
proprietate. Din 2003, unitatea reprezentativă a industriei oraşului Dărmăneşti =Rafinaria Darmanesti= şi-a întrerupt activitatea.   
 Sub aspect economic, oraşul Dărmăneşti a cunoscut diferite etape de dezvoltare, fiecare reprezentând o caracteristică a perioadei 
respective. Oraşul cu localităţile aparţinătoare are o funcţie economică mixtă, agro-industrială. Reprezentativă rămâne localitatea Dărmăneşti, care 
deţine ponderea unităţilor economice, dar un rol important pentru economia oraşului Dărmăneşti a fost rafinăria care prelucra ţiţeiul extras din 
zonă. Alte activităţi importante sunt: cele de producerea energiei electrie, exploatarea fondului forestier şi prelucrarea lemnului. Alături de industrie, 
locuitorii au păstrat un mod de viaţă rural axat pe activităţi agrozootehnice, în unităţi mici, familiale. Condiţiile agropedologice şi de microclimat, 
care caracterizează  această zonă, determină practicarea unei agriculturi fărămiţată pe parcele individuale. În secorul industrial s-au produs unele 
mutaţii structurale determinate de evoluţia diferită a unor sectoare. Procesul de tranziţie a fost însoţit de o serie de fenomene  negative sociale şi 
economice. Astfel, unităţi mari eonomice cu profil industrial, în condiţiile reale de rentabilitate, nu şi-au putut acoperi cheltuielile de producţie, fiind 
obligate să-şi reducă activitatea, ceea ce a condus la disponibilizări. Reducerea activităţii şi apoi închiderea Rafinăriei a avut o influenţă negativă din 
punct de vedere economic şi social. Unitatile economice sunt răspindite in  teritoriu. Ele sunt relativ concentrate in doua zone, extremitatile  orasului 
Darmanesti si in localitatea Salatruc    
 Pe teritoriul orasului Darmanesti isi desfasoara activitatea 255 societati  din care: 

 societati comerciale S.A. - 10 
 societati  comerciale S.R.L. - 144 
 asociatii familiale – 44     
 persoane fizice autorizate - 54 

 In general activitatile sunt extractia petrolului, silvicultura si exploatare forestiera, lucrari de constructii. 
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 Analizind principalele sectoare economice din orasul Darmanesti, situatia este urmatoarea: 
 58 de agenti economici isi desfasoară activitatea in  comert , ceea ce reprezintă 52 % din agentii economici activi din oras; 
 16 agenti economici opereaza  in  prelucrarea lemnului, reprezentind  14,41%; 
 7 agenti economici desfasoara  activitati  de prelucrari mecanice si instalatii, reprezentind 2%; 
 4 agenti economici isi desfasoara activitatea in domeniul silviculturii si exploatarii forestiere; 
 5 agenti economici opereaza in  domeniul transporturilor de calatori si transport marfa; 
 22 de agenti economici desfasoara  activitati in  servicii; 

 Mediul economic local este dominat de firmele din comert si firmele mici de servicii. Peste jumatate dintre firme activează in domeniul 
comertului (52%) si aproximativ un sfert din economia locala revine sectorului serviciilor (24%). 
 In prezent, numarul somerilor  reprezinta 3,2% din resursele de munca. Fenomenul de navetism (deplasari in scop lucrativ in localitatile 
invecinate: Comanesti, Zemes, Moinesti) reprezinta cca. 10% din populatia ocupata. De asemenea, deplasarile in strainatate pentru activitaţi mai 
bine renumerate (deplasari periodice) reprezintă cca. 4 % din resursele de munca.  
 
 Activităţi de tip industrial şi de construcţii 

Unitatile economice sunt prezente in oraşul Darmanesti si localitatea componenta Salatruc. In orasul Darmanesti sunt grupate in 
extremitatile localitatii in  trei areale. In arealul estic deservit de CF este zona depozitelor ai platforma de prelucrare ai sortare a lemnului. In arealul 
vestic este platforma Rafinariei si societatea comercială S.C. LIGNUM S.R.L. si arealul nordic cu societati economice diversificate. 

 
 Activităţi agrozootehnice 
 Conditile agropedologice si de microclimat care carecterizeaza  aceasta zona determina practicarea unei agriculturi faramitata pe parcele 
individuale. Locuitorii sunt ocupaţi cu creşterea animalelor contribuind in  acelaşi timp si la valorificarea pasunilor si finetelor naturale. 
 Activitatea agricola se desfasoara numai in sectorul particular. Suprafata mica a terenului arabil, 20,00% din terenul agricol, nu permite 
practicarea unei activitati agricole la scara mare. 
 Conditiile agropedologice, in  care se incadrează teritoriul, favorizeaza dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea pasunilor si finetelor 
ce reprezintă ponderea, 80,00% din suprafaţa agricola. 
 Prezenta localitatii  componente Salatruc, a cartierelor Bratulesti, Boistea,Darmaneasca, Joseni, Mascas si Pagubeni, zone semiurbane cu un 
puternic caracter rural si a localitatilor apartinatoare Plopu si Lapos a determinat dezvoltarea activitatii agrozootehnice ce constituie un real 
potential. 
 Acest sector economic a inlocuit in evolutia urbană functiile complementare,respectiv serviciile catre populatie.Restructurarea fortei de 
muncă din industrie va conduce la dezvoltarea micilor ferme agrozootehnice prin preluarea fortei de muncă eliberata. Suprafata agricola detinuta de 
proprietari in urma reimproprietaririi, ca urmare a legii 18/1991 a fondului funciar determina dezvoltarea activitatii agrozootehnice  in sectorul 
particular. 
 Ponderea pasunilor si finetelor va conduce la valorificarea lor in dezvoltarea sectorului zootehnic. 
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 Pomicultura 
 In orasul  Dărmăneşti, sectorul pomicol nu este dezvoltat. Exista pomi fructiferi doar in gospodariile localnicilor pentru consumul propriu. 
 
 Viticultura 
 Pe raza oraşului Dărmăneşti sectorul viticol nu este dezvoltat, se gasesc mici plantatii de vita de vie hibrida in gospodariile locuitorilor, 
pentru consumul propriu. 
  

 23. SILVICULTURA 
 
 Fondul forestier dispune de o suprafaţă de 22314,23 ha pădure, din care 7744,23 ha apartine proprietarilor, 13120,00 ha apartine statului,  
administrată de Ocolul Silvic Darmănesti, si 1450 ha aparţine Primariei Darmanesti. 
 Suprafata ocupată de padure reprezinta un procent de 80,00% din teritoriul administrativ. Acest fond forestier este administrat de R.N.P. 
Directia Silvica Bacău prin Ocolul Silvic Darmănesti,str. Uzinei nr.128 si cantoanele silvice din teritoriu, Plopu, Salatruc. Din punct de vedere al 
repartizarii teritoriale a fondului silvic, cea mai mare parte a pădurilor se intinde pe colinele şi platourile inalte din vestul teritoriului. 
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 In această zonă nu sunt exploatari forestiere masive. Din masa lemnoasă exploatata o mare parte este folosită pentru prelucrare pe 
platformele societatilor de profil si a agenţilor particulari: 

 DIRECTIA SILVICA BACAU  - Ocolul Silvic Darmanesti - silvicultura si exploatare forestiera; 
 OCOLUL SILVIC LIGNUM S.R.L. - exploatare forestiera; 
 SC FORESTIER-MU SILVICULTURA SRL; 
 SC AGRANA COMPANY SRL; 
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 SC PAVIV-PROD SRL; 
 SC GOOD LUCK INDUSTRY SRL 

 Se mai foloseste pentru aprovizionarea populaţiei cu lemn de foc precum si ca material de constructii. 
 Pădurea este situată altitudinal între 1550 - 400 m, fiind reprezentată de etajului montan de molidisuri, montan de amestecuri, si premontan 
de făgete, speciile lemnose caracteristice acestortipuri de pădure sunt:                                                                                                                                                           

 Etajul boreal al răsinoaselor începe în jur de 1550 m, cu păduri de pin (Pinus sylvestris), brad (Abies alba), molid (Picea abies) care, coboară 
până la 1300 m, pe versantul vestic, si 1400 m,pe versantul estic. Etajul boreal se caracterizează prin prezenţa pădurilor de conifere unde 
speciile eprezentative sunt cu stabilitate redusă, majoritatea fiind migratoare. 

 Pe versantul estic, între 1400 - 1100 m se întind păduri de amestec. 
 Etajul nemoral al pădurilor de foioase începe de la 1100 m cu subetajul superior al făgetelor amestecate cu răsinoase si coboară până la 700 

m altitudine, cu făgete pure sau în amestec cucarpen. Acest etaj este cel mai extins si se suprapune făgetelor cu specific ierunca. 
 Subetajul inferior al gorunetelor este reprezentat prin păduri de gorun (Quercus petraea),stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus) 

si paltin (Acer pseudoplatanus). 
 La altitudini mai mici, de 700 - 500 m, se întâlnesc arbusti fructiferi: alunul (Coryllus avelana),cornul (Cornus mas), măcesul (Rosa canina) si 

porumbarul (Prunus spinosa). 
 În zona Lacului Bălătău si a luncilor s-au instalat aninisurile (Alnetum) si stufărisurile 

 În păsuni si fâneţe speciile erboase sunt reprezentate de: păius rosu (Festuca rubra), taposica(Nardus stricta), iarba vântului (Agrostis 
tenuis), sânziene de munte (Asperula capitata), etc. 
 Datorită condiţiilor foarte diverse de habitat, fauna este foarte diversificată, cuprinzând numeroase specii de insecte, reptile, amfibieni, 
păsări si mamifere, dintre care unele sunt specii endemite, rare,periclitate, vulnerabile, ocrotite la nivel comunitar si/sau naţional. 

  Sunt prezente 18 specii endemice de faună (nevertebrate), dintre care: Ips Typographus,Lymantrya Monacha, Cecidomya pini. Insectele 
mai fecvente în pădurea de fag sunt: Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana. 

  Reptile si amfibieni: sopârla de munte (Lacerta vivipara), salamandra (Salamandrasalamandra), vipera (Vipera berus), tritonul de munte  
(Triturus alpestris), tritonul comun (Triturus vulgaris), buhaiul de baltă (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo),broasca rosie de pădure 
(Rana temporaria), brotăcelul (Hyla arborea), sarpele orb (Anguisfragilis), sopârla (Lacerta agilis), gusterul 

  (Lacerta viridis). 
  Ihtiofauna este reprezentată de: păstrăvul indigen (Salmo truta fario), boistean (Phoxinusphoxinus), zglavoc (Cottus gobio), lipan, scobar, 

 clean si mreană. 
  Păsări: cocosul de munte (Tetrao urogallus), ierunca sau găinusa de munte (Tetrastesbonasia), mierla (Turdus merula), forfecuţa (Laxia  

curvirostra), piţigoiul de brădet (Parusater), ciuful de pădure (Asio otus), uliul găinilor (Accipiter gentilis), cucuveaua (Athenenoctua), bufniţa (Bubo 
bubo), ciocănitoarea pestriţă (Dendrocpus major), cucul (Cuculluscanorus), pupăza (Upupa epops), coţofana (Pica pica), sitarul (Scolopacs 
rusticela), mierla(Turdus nerula), etc. 

  Mamifere: urs (Ursus arctos), mistreţ (Sus scrofa), jder (Martes martes), râs (Lynx lynx), lup(Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), veveriţă  
(Sciurus vulgaris), cerb carpatin (Cervuselaphus), căprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus). 
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 24. TRANSPORTURI 
 
 Oraşul beneficiază de transport rutier şi CF.                                                                                                                                                                       
 Transportul pe CF aparţine regionalei Galaţi. Staţia este pe linia secundară Adjud –Ciceu, ce leagă două magistrale de calea ferată 500 
Bucureşti – Suceava şi 300 Bucureşti– Braşov – Sibiu. Localitatea beneficiază de o gară C.F. şi halta Valea Uzului.Transportul călătorilor în localitate 
este efectuat de societăţi particulare. Sunt societăţi de transport rutier pentru călători interurban şi transport in  tranzit. 
 Transportul de marfă este efectuat de societatea S.C. METAL FABRIC S.R.L.   Societatea comercială S.C. “VARTO TRANS TUR” S.R.L. 
Dărmăneşti execută transport interurban de călători. 
 Din informaţiile culese din teren a rezultat existenţa unor particulari care fac transport rutier de călători in regim taxi şi autobuze. La acest 
capital trebuie menţionat lipsa unei autogări. 
 

 25. TURISM 

 Poziţia geografică a oraşului Dărmăneşti traversat de DN12A, DJ123 şi calea ferată îl include în circuitul turismului de tranzit făcându-se într-
o depresiune înconjurată de dealuri, dominată în partea de vest de o zonă de munte. Zona montană de la nord de Valea Uzului are aspectul unei 
culmi scurte şi masive. 

 În cadrul ofertei turistice  a oraşului Dărmăneşti  putem aminti: 
 

 Aria turistică – lacul de acumulare „Poiana Uzului” cu motel şi pensiunile agroturistice private din jurul lacului; Barajul "Poiana 
Uzului", de tip "de greutate cu contraforti ciuperca" este incastrat, are o inaltime de 84 m, lungime 507 m, lungimea lacului 3,8 km, 
334 ha, volumul 98 mil. m cubi apa, adancimea maxima de 64, 7 m. El satisface cerintele de apa potabila pentru toate orasele 
trotusene si reprezinta o rezerva pentru municipiul Bacau; 

 Hotelul „Romanita”; cabane si pensiuni turistice (Pensiunea Magic Garden, Pensiunea Adolescenta, etc.); 

 Cabane şi taberele de vânătoare; 
 Masivele Munţilor Nemira (1648 m) şi Ciuc; 
 Biserica "Sf. Neculai" – Boistea, este una dintre cele mai vechi biserici din Judetul Bacau. Acest lacas a fost declarat monument de 

arhitectura populara. Biserica pastreza o colectie de icoane din sec. XIX si un pomelnic triptic din 1807, care este de fapt actul de 
nastere al bisericii. 

 Muzeul etnografic din curtea bisericii "Sf. Ap. Petru si Pavel"; 
 Zona pitoreasca Valea Uzului 
 obiceiurile de iarnă tradiţionale acestei zone, unice prin frumuseţea lor. 
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 Ca dotari turistice, reprezentative pentru orasul Darmanesti sunt: Pensiunea Magic Garden, Pensiunea Adolescenta, Pensiunea Uzu, 
Pensiunea Cabana Soimul, Pensiunea Cerbul, Hotelul Romanitza. 

 
 26. FONDUL LOCATIV  
 
 Unul dintre principalii indicatori în evaluarea calităţii vieţii se referă la condiţiile de locuire.  

 Locuinte existente pe forme de proprietate 

Specificatie  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nr.locuinte existente pe forme de 

proprietate , din care : 

4534 4538 4545 4548 4554 4575 

Proprietate  majoritar de stat  70 70 70 70 70 70 

Proprietate majoritar privata  4464 4468 4475 4478 4484 4505 

 
   Reprezentare grafica a numarului de locuinte:  
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  Reprezentare grafica locuintelor pe forme de proprietate: 
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  Suprafata locuibila 

 
Specificatie  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Suprafata locuibila – metri patrati arie 

desfasurata , din care : 

189.683 189.964 190.629 191.152 191.689 193.531 

Proprietate  majoritar de stat  2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 

Proprietate majoritar privata  187.473 187.754 188.419 188.942 189.479 191.321 

 
 
 
   
 
Reprezentare grafica: 
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Locuinte terminate                                                                                                                                                
                                                                                                                                       UM=nr. 

Specificatie  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Locuinte terminate , din care : 16 7 7 7 12 28 

Locuinte terminate din fonduri publice 7 0 0 0 0 0 

Locuinte terminate din fonduri private 9 7 7 7 12 28 

  Reprezentare grafica : 
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 Dominanta generală este regimul scazut in inaltime, in general pe parter si mai putin P + 1, organizate in locuinte unifamiliale cu loturi mari, 
ceea ce a condus si la o densitate mica in  teritoriu, de unde rezulta un disponibil de teren. 
 In orasul Darmanesti,  beneficiind de  o pozitie ce-i ofera legaturi facile cu localitatile limitrofe, s-a realizat o zona de locuit cu locuinte 
colective in blocuri cu regim de inatime P+2, P+3. Acestea au fost construite in perioada 1969 – 1972 si 1985 - 1987 in  scopul cazarii muncitorilor 
si specialistilor ce lucrau in  unitatile economice ale orasului si in special la Rafinarie. Ca atare majoritatea blocurilor sunt linga platforma Rafinariei 
(8 blocuri cu 99 de apartamente). In centrul orasului este un bloc cu spatii libere la parter cu 18 apartamente. Aceeasi situatie o intilnim si in 
localitatea componenta Salatruc unde linga hidrocentrala s-a realizat o zona de locuinte cu regim de inaltime P+2, P+3. pentru specialistii si 
personalul care lucreaza aici. 
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 27. INFRASTRUCTURĂ    
 Existenta  caii ferate 501 Adjud – Ciceu care străbate Carpatii Rasariteni de-a lungul vaii Trotuşului facilitează un transport rapid al 
marfurilor si materiilor prime, precum si a persoanelor in orice punct al tarii prin cele două magistrale CF 500 Bucuresti–Suceava si CF 300 Bucureşti 
– Braşov -- Sibiu. 
 Localitatea Darmănesti este străbatuta de o serie de drumuri care asigura legaturi directe cu localitaţile invecinate si deasemeni, legaturi de 
tranzit cu judetul Harghita.Pe direcţia NV - SE pe o lungime de 5 km, localitatea este strabatută de DN 12A Miercurea - Ciuc - Comanesti - Onesti. 
 Drumul are carosabilul asfaltat cu latimea de 7,00 m, benzi de incadrare,acostamente si santuri. 
 Orasul Darmănesti se dezvolta pe directia E - V de-o parte si de alta a pr. Uz, care se varsa  in riul Trotus, punctul de confluenta situindu-se 
in  partea S - E a localitatii. 
 Paralel cu piriul  Uz pe directia E - V - localitatea este strabatuta de drumurile: 
- DJ 123 San Simon - San Martin - Salatruc - Darmanesti pe lungimea de 5 km,acest drum se racordeaza la DN 12A, este modernizat avind 
imbracaminte din beton cu carosabil de 6,00 m. 
- DC 132 Darmanesti – Bratulesti - Salatruc. Drumul este nemodernizat, avind carosabilul din balast cu latimea de 5,50 m si lungimea de 5,00 km. 
- DJ 123G – Darmanesti- Palatul Ştirbei. Drumul are lungimea de 3,50 km pe raza localitatii  Darmanesti din care numai un km este modernizat 
avind carosabilul din  imbracaminte asfaltica, iar latimea partii carosabile este de 5,50 m. 
De asemeni pe raza orasului Darmanesti mai există drumurile comunale: 
- DC 134, care face legatura cu localitatea Lapos. Drumul porneşte din drumul  naţional DN 12A are o lungime de 3,50 km, latimea de 5,5 m si 
imbracamintea din balast. 
- DC 149 care porneşte din DN 12 A si face legatura cu localitatile Plopu si Pagubeni. DC 149 iese de pe teritoriul orasului spre localitatea Larga. 
 Drumul are o lungime de 1,50 km, latimea de 5,50 m si are imbracaminte din balast, degradat. Drumul are o lungime totală de 9,40 km din 
care 5 km pe raza orasului Darmanesti si are latimea de 5,50 m cu o imbracaminte din balast degradat. Datorită faptului că orasul Darmanesti se 
dezvolta paralel cu pr. Uz reteaua stradala urmareste in  general aceasta desfasurare. 
In momentul de fata lungimea totală a strazilor din orasul Darmanesti este de 69,62 km ceea ce corespunde unei suprafete de 41,64 ha. 
Referitor la starea imbracamintii strazilor, situate se prezintă astfel: 
- imbracaminte din beton si covor asfaltic (imbracaminte definitiva) 10,12 ha (24,30 %). 
- imbracaminte din balast 31,52 ha (75,70%). 
 Pe drumul national 12A circulatia este intensa datorita deplasarii populatiei locale spre orasul Tg. Ocna, Moinesti si Comanesti, a 
transporturilor forestiere, petroliere si de aprovizionare. Prezenta caii ferate, care face legatura cu Ardealul si orasele Tg. Ocna si Comanesti, 
faciliteaza deplasarea populatiei si transporturile de marfa, ceea ce conduce la diminuarea transportului rutier.In orasul Darmanesti strazile sunt 
scurte intre 200 si 2000 ml lungime, cu intersectii dese si sub unghiuri nefavorabile.In ceea ce priveste gradul de modernizare a retelei de strazi, 
situatia se prezintă astfel: 
a) Strazi modernizate 

 asfaltate – 9975,00 m cu sup. 59.150 mp 
 betonate – 7.000 m cu sup. 42.000 mp 
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b) Strazi nemodernizate. 
 balastate – 52.640 m cu sup.315.240 mp 

Strazile modernizate (considerate in stare bună) reprezinta 24,30% din totalul strazilor.  
                 
 Alimentarea cu apă  
 Orasul Darmanesti dispune in prezent de un sistem centralizat al alimentarii cu apa,avind debitul asigurat din acumularea Poiana Uzului si 
statia de tratare a apei Caraboaia,care livrează gravitational  apa pentru localitatile Comanesti si Moinesti.Din această conducta de transport Dn 800 
mm este racordat si orasul Darmanesti, astfel: 

 un racord pentru cartierul Boistea si localitatea Salatruc 
 un racord pentru zona centrala  , care beneficiaza de un rezervor de 750 mc pentru acumulare amplasat la o cota ce satisface presiunea 

necesarazonei centrale  
 un racord pentru cartierul Bratulesti 
 un racord pentru cartierele Joseni si Pagubeni 
 un racord pentru cartierele Darmaneasca si Lapos 
 un racord pentru cartierul Joseni - Triaj 

 Conductele de distributie existente sunt din PE – HD cu diametre cuprinse intre 63 si 160 mm cu o lungime totală de aproximativ 83.600 
ml.Numarul de gospodarii deservite de retelele de distributie a apei este de cca. 64%din gospodariile existente. 
 
 Canalizare 
 Canalizarea menajeră 
 Orasul Darmaneşti nu dispune in  prezent de un sistem centralizat al evacuării apelor uzate menajere. Exista colector de canalizare si statie 
de epurare cu o treaptă mecanica formata dintr-un colector de 200 mc cu filtru din piatra concasata si statie de dezinfectie cu clorura de var ce  
deserveşte cca. 260 persoane de la blocurile si magazinele din zona centrala a orasului, iar pentru locuintele vechi din Colonia Rafinariei, există o 
fosa septica cu deversare in sistemul de canalizare al Rafinariei, sistem ce nu mai funcţioneaza in prezent. Evacuarea apelor uzate, apelor 
industriale se realizează dupa epurarea in  statia proprie, intr-un colector Dn 1000 mm (amplasat intre albia majoră a pr. Uz si calea ferata uzinală a 
Rafinariei), ce preia si apele pluviale ale Rafinăriei cu deversare in  riull Trotus cu  o lungime de cca. 5 km. Gospodăriile existente folosesc WC tip 
uscat sau bazine vidanjabile. 
 Orasul Darmanesti este membru  al Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitara Apă Canalizare judetul  Bacau - ADIB  care a accesat fonduri 
nerambursabile prin POS Mediu prin proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa  si apa uzata in judetul Bacau “(proiect in valoare de 
621.203.303 lei ). In cursul anului 2014 vor incepe lucrarile pentru apa uzata si in orasul Darmanesti. 
 
 Alimentare cu caldura şi gaze naturale 
 Orasul Darmanesti  in  prezent este dimensionat cu caldura din sistemul de distributie gaze naturale pentru cca. 40% din gospodarii, restul 
fiind alimentate cu combustibil solid (lemn) fie prin sobe fie prin centrale termice.Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza din conducta 
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magistrala de presiune medie cu Φ20”, prin statia de reglare – masurare – predare amplasată in apropierea  fostului spital orasenesc Darmanesti. 
Din staţia de reglare – masurare  pleacă retelele de distributie, gaze naturale, presiune redusa, care sunt pozate in  teritoriul public de-a lungul 
strazilor din orasul Darmanesti, cartierele Darmaneasca, Plopu, Bratulesti si Joseni . Din retelele de distributie se alimentează consumatorii 
individuali si obiectivele social-culturale prin bransamente de gaze, presiune redusa.  
Localitatile Salatruc , Lapos si Pagubeni folosesc instalatii de incălzire cu lemne (sobe sau centrale termice). 
 
 Alimentarea cu energie electrică 
 Energia electrică necesară consumatorilor din oraşul Darmanesti si imprejurimi este asigurată de statia 110/ 20/6 Kv existenta, care 
functioneaza interconectata la sistemul energetic national. Posturile de transformare sunt echipate cu transformatoare avind puterile cuprinse intre 
100-250 KVA alimentate la tensiunea de 20/0,4kv.Reteaua electrica de medie tensiune este realizată in schema serie, cu posturi de transformare in 
sistem intrare-ieşire. Rezervarea se face prin reteaua de medie tensiune care este realizată in sistemul “buclat” cu functionare radiala.Reţeaua de 
distributie de medie tensiune (6-20 Kv) este subterana, iar in unele locuri este aeriană, pe stilpi din beton; fiind amplasata pe marginea trotuarelor, 
drumurilor,sau trecind prin gradini sau terenuri cu alta destinatie. Retelele de distributie de joasa tensiune  in  sistem aerian pe stilpi respecta 
riguros traseul de pe marginea drumurilor si au o lungime aproximativă de 6,1km, reprezentind liniile electrice aeriene si canalizarea subterana, 
racordate la posturile de transformare.Instalatile mentionate alimenteaza integral cosumatorii casnici, social-culturali si industriali (mici 
consumatori). 
 
 Telecomunicaţii 
 Principalul operator de telefonie fixa din zona este Romtelecom, iar de telefonie mobila Orange si Vodafone.  
 
 Spaţii pietonale şi piste pentru biciclete  
 Circulatia pietonala se realizeaza pe trotuare numai in localitatea Darmanesti si Salatruc. In localitatea Darmanesti lungimea  
este 11800 m cu sup. de 47040,00 mp. In localitatea Salatruc lungimea trotuarelor este de 1620,00m cu sup. de 3240,00 mp. In localitatile 
apartinatoare Plopu si Lapos, circulatia pietonilor se desfasoara pe acostamente si pe unele portiuni pe partea carosabila.Traversarea strazilor de 

catre pietoni se face prin pasaje la nivel marcate. Nu sunt intersectii semaforizate. 
În prezent, la nivelul oraşului Dărmăneşti nu există piste special amenajate pentru ciclism. În absenţa infrastructurii de profil, utilizarea 

acestui mijloc de transport ecologic este redusă, circulaţia bicicliştilor realizându-se pe partea carosabilă şi trotuare, ceea ce contribuie la creşterea 
riscului producerii unor accidente.  
 

 28. SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 În orasul  Dărmăneşti s-a înfiinţat din anul 2007 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui preşedinte este primarul oraşului, care 
are în subordine Serviciul Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă,  structurat pe cinci echipe de intervenţie, în funcţie de tipurile de risc având 
următoarele atribuţii:                      
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- răspund prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se prezintă rapid la locul stabilit şi participă efectiv la 
acţiunea pentru care au fost chemaţi; 
în domeniul apărării împotriva incendiilor: 
 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă execută misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor 
incendiilor. 
 Organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei, responsabilităţii, 
corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii, în vederea: 

 pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei; 
 realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă; 
 participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului; 
 desfăşurării pregătirii profesionale a personalului; 
 organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă; 

     Aplicarea acestor principii vizează următoarele obiective: 
 timpul de răspuns şi operativitatea permanentă; 
 supleţea organizatorică; 
 capacitatea de răspuns credibilă; 
 parteneriatul operaţional intensificat; 
 intervenţia graduală; 
 interoperabilitatea la nivel local; 

 În cazul inundaţiilor şi înzăpezirilor: 

 salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale surprinse de apă sau sub apă şi/sau înzăpezite; 
 sprijinirea forţelor care intervin pentru consolidarea digurilor; 
 participarea la închiderea rupturilor de diguri; 
 - participarea la acţiunile de înlăturare a obiectelor dure aflate în apă în dreptul unor zone sau puncte   vulnerabile; 
 înlăturarea zăpezilor sau a unor dopuri de gheaţă; 
 curăţirea (degajarea) canalelor de evacuare a apelor sau a zonelor afectate de inundaţii şi/sau gheţuri; 

 În cazul avarierii sau distrugerii clădirilor: 
 depăşirea obstacolelor; 
 înlăturarea dărâmăturilor sau părţilor din dărâmături; 
 localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături; 
 acordarea primului ajutor de urgenţă;                    
 transportul persoanelor în afara zonelor periculoase; 
 asigurarea clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea; 
 dărâmarea clădirilor sau a părţilor de clădiri care ameninţă cu prăbuşirea; 
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 marcarea şi asigurarea zonelor periculoase; 
 salvarea persoanelor şi bunurilor materiale. 

 
  In orasul Darmanesti intilnim trei categorii de producere a dezastrelor , astfel : 

 alunecari de teren  
 inundatii datorate scurgerilor de torenti  
 inundatii datorate revarsarii riului Trotus  

 
 Alunecari de teren  
 S-au semnalat alunecari de teren pe versantii din nordul localitatii, in zona cartierului Boistea, strada Maguricei si in Bratulesti. Zonele sunt 
in extravilan. Ploile prelungite si intense, supraincarcarea pinzei freatice sunt factori declansatori. 
 
 Inundatii datorate scurgerilor de torenti  

 cartierul Darmaneasca : piriul Darmaneasca  
 cartierul Bratulesti : piriul Dogarului si piriul Sindriliei  
 cartierul Pagubeni : piriul Chirilus Camara 
 localitatea Salatruc : piriul Mare si piriul  Izvorul Negru 
 localitatea Plopu : piriul Plopu 

 Cauzele care au dus la acest fenomen sunt : 
 eroziuni ale malurilor  
 colmatarea albiei in urma neintretinerii  
 eroziuni ale malurilor  
 blocaje cu plutitori a sectiunii de scurgere a albiei sau sub podete si poduri  
 inexistenta constructiilor hidrotehnice de amenajare a torentilor  

 
 Zone cu inundatii datorate revarsarii râului Trotus  

 Cartierul Pagubeni( in partea de vest)  
 Cartierul Joseni (partea de est partial) 
 Localitatea Plopu ( partea de vest) 

              

           Zone cu inundatii datorate revarsarii pârâului Uz  
 Cartierul Bratulesti – partea de nord  
 Cartierul Mascas-partea de nord  
 Cartierul Joseni –partea de sud  
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 Localitatea Salatruc- partea de sud 
 In urma inundatiilor din perioada 12 – 15 iulie 2005 ca urmare a debitului mare din bazinul hidrografic al riului Trotus un număr de 39 
gospodarii au dispărut ca urmare a viiturii, care a schimbat si albia riului. Din acestea 19 gospodarii sunt din localitatea Plopu,14 gospodarii din 
localitatea Salatruc si 6 gospodarii din Darmanesti. Alte gospodarii, in numar de 21, din care 7 sunt in localitatea Plopu, au fost avariate. A fost 
necesara stramutarea lor, pentru care s-au stabilit amplasamente in Salatruc şi Plopu. 
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Capitolul III. Metodologie  
                      

1. MANAGEMENTUL PROCESULUI DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
2. BAZE METODOLOGICE 
3. ANALIZA SWOT 
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1. MANAGEMENTUL PROCESULUI DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ     
   

 Managementul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă este in responsabilitatea comitetului local de coordonare. Acesta a 
fost ales de primar cu sprijinul consultantului, având in componenta reprezentanti de seama a comunitatii locale, care sunt interesati de dezvoltarea 
economica a oraşului Dărmăneşti. Grupurile de lucru au rolul de a reprezenta comunitatea cât mai mult posibil in procesul de elaborare a strategiei 
locale de dezvoltare durabila a oraşului Dărmăneşti. Aceste grupuri reprezinta instrumentele prin care se identifica solutiile pentru fiecare problema 
critica identificata, prin colectarea si analizarea informatiilor .  
 Principiul de bază propus este acela de a combina rigoarea impusă prin standardizarea anumitor aspecte ale procesului de planificare în 
paralel cu flexibilitate oferită UAT-urilor  în elaborarea documentelor de programare locale. Atâta timp cât se respectă aceste criterii minime, fiecare 
UAT va avea libertatea de a-şi organiza celelalte aspecte ale exerciţiului de planificare în mod adecvat, în functie de circumstanţele specifice. 
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2. BAZELE METODOLOGICE  
 Schema de mai sus prezintă abordarea metodologică de elaborare a Strategiei de Dezvoltare durabilă a oraşului Dărmăneşti . Pe baza 
informaţiilor colectate şi a analizei stării actuale a diverşilor indicatori, se poate concluziona că localitatea se află în plin proces de dezvoltare locală, 
având un nivel relativ ridicat al calităţii vieţii. De asemenea, poziţia geografică permite oraşului să atragă resurse importante în ceea ce priveşte 
dezvoltarea viitoare.  
 Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică şi întreaga comunitate este aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare 
economică, care să servească bunăstării locuitorilor oraşului. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii trebuie să rămână o prioritate pentru orasul 
Dărmăneşti. În acelaşi timp, creşterea competitivităţii sectorului agricol, revitalizarea tradiţiilor locale, promovarea patrimoniului cultural, 
revitalizarea comunităţii şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate sunt importante direcţii de dezvoltare locala.  
 In plan intern, planificarea strategica este un proces de reflectie si introspectie (metoda psihologica bazata pe observarea propriei constiinte) 
care ne permite:  

 sa anticipam schimbarile in mediul inconjurator. 
 sa ne dam seama de amenintarile si oportunitatile existente  
 sa dezvoltam strategii care sa foloseasca oportunitatile si sa evite amenintarile 
 sa ne clarificam resursele pe care le putem utiliza, actiunile ce vor fi intreprinse si sa determinam impactul lor in organizatie 
 sa alocam resurse proportional cu importanta prevazute in planul de actiune. 

     Planificarea interna este un instrument de management care ne poate ajuta: 
 sa definim orientarile si obiectivele strategice  
 sa determinam prioritatile si cele mai potrivite actiuni pe care la vom face pe termen scurt si mediu. 
 sa intreprindem masuri concrete de coordonare a activitatilor din cadrul organizatiei. 
 sa alocam resurse proportional cu importanta activitatilor prevazute in planul de actiuni. 

     Planificarea strategica este un mijloc de comunicare si motivare interna care ne permite: 
 sa informam  despre problemele cu care ne confruntam ; sa stabilim  calea optima de utilizare a resurselor umane 
 sa sustinem  procesul de intelegere, asimilare si acceptare a orientarilor si obiectivelor strategice ale organizatiei 

   Utilizarea planificarii strategice in plan intern: 
Procesele de reflectie si 
introspectie 

 

Instrument de 
management 

 

Mijloc de comunicare 

          PLANIFICARE STRATEGICA 
Utilizarea planificarii strategice in plan extern: 
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Proces de interogare a 
mediului extern 

 

Instrument de dialog 

                        PLANIFICARE STRATEGICA 
 
   In plan extern, planificarea strategica este : 
Schematic, trepele sau etapele care nu trebuie să lipsească din nici un exerciţiu de planificare strategică sunt descrise în figura de mai jos. 
 

Pregatirea procesului 
de   planificare strategica 

 

Viziunea comunitatii 

 
 

Definirea misiunii 

 

Alegerea valorilor 

 

Analiza mediului intern 
 

 

Analiza mediului extern 
 

 
                                                                                                                                                           

Determinarea obiectivelor 
strategice 

 
 

Stabilirea planului de 
actiune 
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 A. EVALUAREA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL SI A POTENTIALULUI  LOCAL 
 
Echipa de proiect a initiat evaluarea mediului economico-social si a potentialelor locale pentru a crea si implementa politici si programe, 

bazate pe oportunitati locale si adresate necesitatilor locale. S-a pornit de la intelegerea faptului ca fortele determinante ale dezvoltarii locale sunt 
baza economica si capacitatea de dezvoltare a acesteia, având in vedere si tendintele externe si evenimentele care pot avea impact asupra 
acestora. 

a). DEFINIREA DOMENIILOR DE ANALIZA 

Sarcina a fost dificila deoarece nu exista o definire a ceea ce constituie domeniile cele mai potrivite.  S-a recurs  la concentrarea analizei 
spre: analiza  oraşului Dărmăneşti in parte, analiza zonei in ansamblu si analiza sectoriala, implicând parti ale economicului, socialului si 
urbanismului. Domeniile de analiza au fost grupate astfel: situatia economica, caracteristicile demografice, caracteristicile fortei de munca, pozitia 
geo-politica, infrastructura fizica si de comunicatii, mediul de afaceri, resursele educationale, sistemul social, urbanismul, patrimoniul, calitatea vietii 
si a mediului.  
 b). COLECTAREA DATELOR 

Colectarea datelor, ca factor-cheie al realizarii profilului economico-social al zonei, a fost un proces dificil, având in vedere disponibilitatea si 
accesul la date statistice, relevante acestui scop. Obstacolele infruntate in procesul colectarii datelor nu au fost specifice doar muncii depuse pentru 
planificarea strategica a oraşului Dărmăneşti , cu aceeasi situatie se confrunta, in general, toate tarile Europei centrale si de vest, datorita lipsei de 
standardizare a sistemelor de colectare si de prelucrare a datelor.                                                                                                                                                                                
 c).  ANALIZA SWOT 

Dupa colectarea si prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea analizelor de potential al zonei, in vederea utilizarii acestora 
in cadrul analizei SWOT. Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea potentialelor, a 
prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT semnifica puncte tari, puncte slabe, oportunitati si 
amenintari. Analiza swot trebuie sa dea raspunsul la intrebarea "unde suntem?", aceasta implicând analiza mediului intern al zonei si a mediului 
extern general si specific. 

Punctele tari ale unei zone sunt acele valori sau acei factori care ii dau acesteia un avantaj competitiv si ii confera atractivitate. Puntele tari 
reprezinta fortele interne, adica forte distincte, cu caracteristici legate de localizarea zonei. 

Punctele slabe sunt acei factori sau acele tendinte care creaza obstacole in calea dezvoltarii economico-sociale. Punctele slabe pot lua forme 
sociale, fizice, financiare, reglementative, operationale sau altele . Acestea pot fi impartite in punctele slabe care pot fi corectate in termen scurt, 
intre 3-5 ani, si puntele slabe care necesita timp indelungat si sunt dificil de corectat. 

Raspunsul analitic la relevarea punctelor slabe a fost acela de a formula masuri concrete care sa inlature obstacolele si sa potenteze 
accentuat punctele tari. 

Punctele tari si punctele slabe au fost considerate factori interni ai zonei sau endogeni. Oportunitatile si amenintarile au fost considerate 
factori externi sau exogeni. Oportunitatile sunt acei factori externi care usureaza dezvoltarea avantajului competitiv (punct tare). 
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Amenintarile sunt tendinte nefavorabile, dezvoltari externe de zona, care conduc la declinul avantajului competitiv al acesteia. Modificarea 
conditiei externe reprezinta o amenintare sau o oportunitate, in functie de conditiile locale ale zonei. 

Evaluarea mediului/contextului si a factorilor externi este una dintre caracteristicile distincte ale planificarii strategice, abordata in cadrul 
prezentei lucrari, referindu-se la comunitatea internationala, inclusiv cea europeana, la planul national si la cel regional/judetean. 

 
 B. ELABORAREA CONCEPTULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA 
                                                                                                                                                                        
 a). FORMULAREA MISIUNII, A DIRECTIILOR STRATEGICE SI A OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE 

Bazata pe conturarea realista a profilului-analizei diagnostic a zonei  Dărmăneşti , s-a construit sistemul ierarhic de obiective, prin a caror 
realizare va fi indeplinita misiunea strategiei de dezvoltare a zonei. Prin consens, s-a stabilit ca strategia elaborata sa se refere la o durata de  7 ani, 
raspunzând la intrebarea "unde vrem sa ajungem?". 

Urmatoarea etapa e asa numita etapa a contradictiilor in care s-au identificat obstacolele care stau in calea realizarii viziunilor .  
Directiile strategice ne permit identificarea solutiilor pentru depasirea obstacolelor identificate. Directiile strategice definite permit gruparea 

corespunzatoare a masurilor de dezvoltare identificate, care, prin implementare, vor duce la realizarea misiunii strategiei de dezvoltare a zonei.                                                                                                                                                                                   
Sistemul de obiective construit permite, totodata, masurarea rezultatelor implementarii, datorita faptului ca masurile, obiectivele si 

subobiectivele componente sunt cuantificabile prin indicatori. 
In acest context, s-a avut in vedere si faptul ca unul din scopurile principale ale conceptului de dezvoltare strategica  este si acela de a 

reprezenta un instrument de promovare economica a zonei. Notiunea promovarii economice permite o serie de definitii. Aceasta implica un spectru 
larg de masuri, care vizeaza imbunatatirea dezvoltarii economice a localitatii si implicit, cresterea atractivitatii acesteia. 

 
 b). FORMULAREA ALTERNATIVELOR STRATEGICE SI A STRATEGIEI FINALE 

In vederea alegerii alternativei strategice optime, specialistii parteneriatului local au analizat patru categorii de actiune strategica, dupa cum 
urmeaza: 

 strategii de tip so, care utilizeaza toate avantajele zonei, pentru a profita la maxim de oportunitatile mediilor exterioare; 
 strategii de tip wo, care depasesc slabiciunile (dezavantajele) zonei, pentru a utiliza la maxim oportunitatile mediilor exterioare; 
 strategii de tip st, care utilizeaza toate avantajele zonei pentru a evita/minimiza amenintarile (pericolele) mediilor exterioare; 
 strategii de tip wt, care minimizeaza slabiciunile (dezavantajele) zonei si evita/minimizeaza amenintarile (pericolele) mediilor 

exterioare.                                                                                                                                                     
 Analizele comparative au condus la decizia elaborarii strategiei de dezvoltare a oraşului Dărmăneşti, ca strategie de tip so, care sa raspunda, 
la cel mai inalt nivel posibil, criteriilor de performanta, sinergie-complementaritate, eficienta, fezabilitate si impact. Strategia elaborata raspunde la 
intrebarea "cum ajungem acolo?". 
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 C. IMPLEMENTAREA  SI EVALUAREA STRATEGIEI  DE DEZVOLTARE 
 
Pentru a asigura implementarea masurilor de dezvoltare cuprinse in alternativa de dezvoltare strategica definitivata, a fost necesara atât 

conturarea unei unitati de management al implementarii, cât si definirea procedurilor si etapelor de urmat. In acest scop, am elaborat  principiile de 
functionare si modul de organizare a unei viitoare unitati de management al implementarii, instrument indispensabil implementarii strategiei de 
dezvoltare, respectiv a asigurarii continuitatii planificarii strategice a  oraşului  DĂRMĂNEŞTI.                                                                                                                                                                     

Datorita faptului ca cea mai mare parte din resursele umane si financiare necesare implementarii strategiei de dezvoltare durabila provine de 
la nivelul administratiei locale, documentul de planificare strategica va fi supus spre aprobare Consiliului Local in mod oficial. In acest fel, 
angajamentul implementarii strategiei devine public, precum si una din prioritatile administratiei in exercitiile financiare urmatoare. 

Prin mecanismele specifice de cooperare si conlucrare parteneriala, viitoarea organizatie va asigura:  elaborarea si aplicarea planurilor de 
actiune, implementarea graduala a masurilor de dezvoltare, monitorizarea procesului si evaluarea periodica a rezultatelor/obiectivelor, asigurând, 
astfel, posibilitatea adaptarii sau reorientarii strategiei in timp, pe parcursul implementarii. S-a conceput, totodata si un model prin care se vor 
putea atrage resursele financiare cerute de implementare. 
Puncte critice in cadrul procesului de implementare a planului strategic: 

 Implementarea planului strategic nu este luata in serios. 
 Intervalele de timp nu sunt respectate. 
 Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, ramân ca sarcini neindeplinite. 
 Oportunitatile externe sunt refuzate constient si/sau nu sunt revizuite.                                                                                                                                             

Evaluarea:   
   Impact – acest nivel corespunde scopurilor care trebuie sa fie atinse. Impactul prezinta efectele de lunga durata, de obicei, ele pot fi masurate 
doar dupa finalizarea proiectului. Nivelul in cauza reflecta schimbarile pe care proiectul le-a efectuat in societate.  
 
  Rezultate in timp – acest nivel corespunde obiectivelor proiectului; arata rezultatele de durata medie, de obicei, acestea sunt vazute in timpul 
desfasurarii proiectului. Sunt rezultatele finale, doar nu neaparat trebuie sa aduca impactul.  
 
  Rezultatele imediate – acest nivel reiese nemijlocit din activitatile preconizate in proiect. Ele prezinta rezultatele imediate, concrete si 
masurabile. 
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3. ANALIZA SWOT 
 

 Analiza SWOT (sau TOWS) reprezintă o metodă de audit a comunităţii, fiind considerată prima etapă a planificării strategice. Metoda ne 
ajută să ne concentrăm asupra aspectelor relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective. Desi originile analizei SWOT sunt destul 
de neclare, Ken Andrews este privit, în general ca fiind pionierul analizei SWOT. In 1971 el a fost unul dintre primii teoreticieni de strategii care a 
articulat conceptul de concordanta strategica intre resursele şi potentialul comunitatii şi mediu extern. El a argumentat ca aceasta metodologie este 
o abordare sanatoasa pentru a determina o strategie-nisa, modul cel mai bun pentru o comunitate de a-şi folosi punctele sale forte pentru a 
exploata oportunitatile, dar şi cea mai eficienta pentru a-şi apara de diverse amenintari externe propriile puncte slabe dar şi forte. 

Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunitati şi amenintari) reflecta capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de 
macromediu în sensul fructificarii oportunitatilor şi diminuarii amenintarilor. Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunitati şi 
amenintari) reflecta capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul fructificarii oportunitatilor şi diminuarii 
amenintarilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, 
analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administraţiilor publice. 
Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei descrieri a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul 
discuţiilor toţi participanţii să aibă o “bază comună”.  Această etapă preliminară reprezintă  
un element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la nivelul comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au 
viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda “brainstorming”-ului, care s-
ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în activitatea de elaborare a strategiei. Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: 
puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.  
 Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare fundamentala la care trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a 
indicatorilor comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi “puncte tari - grele (hard)” şi “puncte tari - uşoare (soft)”. Dacă 
în mod normal, primele se identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din activităţi de cercetare. Al doilea 
parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei 
punctelor slabe este posibil să facem distincţia între “puncte slabe-grele” şi “puncte slabe-uşoare. Al treilea parametru se referă la zona 
oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. In acest stadiu, se impune o nouă descriere, 
mult mai clară persoanelor implicate.  Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă 
clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie 
clară între punctele tari şi oportunităţi. Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportunităţilor şi a ameninţărilor 
implică un melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. Efectele externe pot genera într-un fel ameninţări.  
 În analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari şi oportunităţi, pe de o parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de alta 
parte. Uneori, unele elemente de forţa pot conduce la ameninţari într-un scenariu “după politică”.  Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte 
“statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ=. Oportunităţile şi ameninţările au în 
vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA FI=. 
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 Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă 
următoarele elemente:                                                                                                                                                         

  construieşte pe Punctele Tari,  
  elimină Punctele Slabe,  
  exploatează Oportunităţile,  
  îndepărtează Ameninţările.  

 
  

SPATIUL RURAL - AGRICULTURA  
 
 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

-resursă calificată de muncă în domeniul agricol;  
-  potențial în domeniul  zootehnic si tradiţii locale  
-  existenta conditiilor si traditiei pentru 
dezvoltarea activitatii zootehnice; 
 -existenţa unor acumulari de apa; 
-potential de dezvoltare a agroturismului 
-existenta mesterilor populari si a unui 
potential de dezvoltare a meseriilor 
traditionale si artizanatului. 
 

- poluare a apelor de suprafață și subterane datorată lipsei canalizării in 2 
localitati  şi deversărilor necontrolate de ape uzate menajere;  
- locuitorii care exploatează/ ar dori să exploateze terenurile aflate în proprietate 
dispun de resurse financiare limitate/ nu dispun de resurse financiare pentru 
aceste activități;  
-lipsa certificării calității produselor locale în conformitate cu standardele 
europene, lipsa etichetelor ecologice;  
- lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a produselor agricole la nivel local 
- media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de activități agricole/zootehnice si 
tehnologii neperformante; 
- ponderea mica a suprafetelor cuprinse in exploatatii agricole mari; 
-lipsa unor sisteme de colectare, prelucrare si valorificare superioara a 
produselor specifice; 
-insuficienta dezvoltare a agroturismului; 
-lipsa activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale; 
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OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

- accesarea de fonduri (o parte nerambursabile) pentru 
dezvoltarea unor afaceri în sectorul agricol (spre exemplu 
înfiintarea unor exploatații/ferme agrozootehnice); 
- asocierea producătorilor, îmbunătățirea practicilor 
agricole pentru ridicarea producției, elaborarea unor 
politici zonale de marketing și de accedere pe alte piețe; 
- crearea de servicii agricole (veterinare, prestări servicii, 
proiectare și consultanță în domeniu etc.); 
-  certificarea unor ferme agricole în practicarea agriculturii 
ecologice și a unor produse tradiționale; 
- cooperare între producătorii agricoli locali și agenți 
economici activi în domeniul industriei alimentare;  
- posibilitatea înființării de culturi de salcie energetică;  

- practicarea agriculturii de subzistență ca urmare a rezistenței populației la 
schimbare; 
- cresterea competiției pe piața produselor alimentare, fapt ce poate defavoriza 
unele sectoare „tradiționale" care nu ating standardele pieței unice (UE); 
- dezechilibrele balanței comerciale cu accent pe importurile de produse 
alimentare; 
- insuficiena informare si educare a populației pentru dezvoltarea durabilă a 
agriculturii, protecția mediului; 
- nerevenirea populației tinere plecate în străinătate 
- legislaţie instabilă în domeniu, care dezarmează iniţiativele private;  
-  migrarea tineretului cu studii superioare şi lipsa de interes pentru agricultură; 
- preţuri ridicate pentru achiziţionarea de maşini, utilaje agricole, seminţe, 
îngrăşăminte, lucrări agricole;  
- lipsa unor facilităţi privind acordarea de credite cu dobândă redusă, a 
garanţiilor şi a perioadelor de graţie;  

  
 
RESURSA UMANA  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

-pondere importanta a populatiei tinere  
- rata redusă a infracționalității;  
- forță de muncă ieftină;  
- număr mare de tineri cu studiile liceale definitivate; 
-  disponibilitate de angajare în diferite meserii, funcție de 
motivarea personală;  
 
 

- îmbătrânirea populației (spor natural negativ, migrarea tinerilor spre alte tari din 
UE )  
-  scăderea natalității;  
- adaptarea mai lentă a populației mature și vârstnice din oras, la schimbările și 
provocările lumii actuale în general și la fenomenul mobilității și reconversiei 
profesionale, în special;  
-  migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate; 
 -  capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei;  
- mentalitatea populatiei fată de schimbare în general si reconversie profesionala 
în special. 
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OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

 
-existența unor reglementări care stipulează acordarea de 
facilități angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru 
șomeri, tineri absolvenți, etc;  
-modificarea mentalității persoanelor disponibilizate, prin 
abordarea de atitudini active pe piața muncii (căutare a unui 
loc de muncă, reconversie profesională);  
- implicarea autorităților locale în problemele comunității, în 
vederea identificării de soluții financiare, materiale. 
 

 
- accentuarea procesului de îmbătrânire ;  
- creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu;  
- creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;  
- creșterea ponderii „muncii la negru" cu efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale și asistenței sociale în perspectivă; 
- estomparea tradițiilor locale odată cu trecerea timpului. 

 
SĂNĂTATE 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 
- existența și buna functionare a  cabinetelor  individuale de 
medicină de familie; 
-  pofesionalismul medicilor de familie;  
- existenta a doua cabinete stomatologice; 
- existenta a doua farmacii in centrul orasului; 
-  elaborarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului 
pentru perioada 2014-2020, se suprapune cu programarea 
financiara 2014-2020, ceea ce permite corelarea dintre 
măsurile propuse în document, cu obiectivele naționale din 
domeniul sănătății;  
 
 
 
 

 
-  dotare insuficientă și sub standarde a  cabinetelor  medicale;  
-  existenta a unui număr important de persoane neasigurate dar înscrise pe 
listele medicilor de familie;  
-  lipsa unui Centru de sănătate;  
-  lipsa unui centru de recuperare tip SPA;  
-  lipsa unui serviciu de ambulanta;  
-  lipsa unei policlinici  
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OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

 
- linii de finanţare externe şi includerea unei linii de buget 
local în vederea cofinanţării eventualelor aplicaţii, acțiuni/ 
activități.  

- costuri ridicate ale serviciilor medicale;  
- legislație fluctuantă în domeniu;  
- slabă motivare a persoanelor care au posibilitate chiar redusă de a se asigura 
medical, de a închia un contract cadru pentru plata contribuției financiare 
direct la CAS; (în contractul cadru a legii asigurărilor de sănătate, este stipulat 
faptul că persoanele care nu au asigurare medicală și doresc să plătească 
contribuția la CAS, trebuie să plătească retroactiv un anumit număr de luni, 
pentru a putea să beneficieze de servicii de sănătate publică);  

 
 

 INVATAMANT  
 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

Management  
- structura organizatorică a școlilor  este corespunzatoare la 
nivelul oraşului;  
-există un management responsabil cu implicare directă, pe 
toate planurile (administrativ, educativ, resurse, etc.);  
- comunicare formală, informală și nonformală bună;  
-  monitorizarea activității de formare din școală este 
corespunzătoare, urmărește cunoașterea culturii 
organizaționale a școlii, corectitudinea activității și rezultatele 
efective ale formării personalului didactic;  
-  aplicarea corectă şi creativă a curriculum-ului școlar.  
 
 
 
 

Management  
- politica educațională slabă de atragere a elevilor în unitatile  școlare 
(insuficientă implicare pentru creşterea imaginii şcolii);  
- familiile elevilor nu sunt implicate suficient în activitatea de educare a copiilor. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Resurse umane  

- cadre didactice calificate şi titulare, cu vechime mare atât în 

învăţământ, cât şi în şcoală, permite realizarea unui învăţământ 
de calitate;  
- existența unui număr relativ mare de copii și elevi , care 
asigură și funcționarea structurilor 
- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui 
climat educaţional deschis şi stimulativ;  
-  un mare interes din partea cadrelor didactice pentru 
participarea la cursuri de formare profesională organizate de 
C.C.D. și I.S.J.;  
- situația la învățătură prezintă rezultate bune la toate nivelele;  
- puține tendințe de neșcolarizare sau abandon școlar;  
-stare disciplinară bună;  

- participare mare, cu rezultate bune la concursuri, întreceri, 

etc., la toate nivelele.  

Resurse umane  
-starea motivațională a cadrelor didactice și a elevilor este scăzută;  
- stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire al unor familii;  
- existența unor elevi cu probleme de adaptare;  
- cu toate că școala are o valoare de piață bună sunt înregistrate - cazuri de 
migrare a elevilor spre oraș;  
- migrația elevilor din satele componente oraşului, spre școala de centru și 
depopularea școlară a structurilor școlare;  
-lipsa posibilităților de desfășurare a activităților sportive (a orelor de educație 
fizică), la nivelul structurilor, pe vreme de iarnă sau timp nefavorabil;  
- accesul dificil, din punct de vedere material, la activitățile de perfecționare 
didactică;  
- fonduri insuficiente/ inexistente pentru premierea performanței școlare a 
elevilor  
 

Resursele materiale și de TIC  
- spații școlare adecvate pentru activitatea de formare  
- dotarea cu tehnologie informațională  corespunzatoare;  
-existența PC-ului la o mare parte din elevii școlii;  
- fondul de carte din biblioteca școlii este suficient și cu noutăți 
editoriale. Activitatea de bază  
- școala are o cotă de piață bună;  
- susținerea activităților din planul anual de activități școlare și 
extrașcolare, toate cadrele didactice fiind implicate în 
activitatea de formare continuă la nivel de școală;  
- obiectivele propuse sunt în conformitate cu nevoile de 
formare ale cadrelor didactice și răspund nevoilor școlii și ale 
colectivului de elevi;  
-există interes pentru activitatea de consultanță și consiliere a 
cadrelor didactice;  
- nu s-au înregistrat fenomene de delicvență  

Resursele materiale și de TIC  
-desi  există o dotare TIC  buna, materialele nu sunt întotdeauna integrate în 
procesul instructiv-educativ;  
- manuale școlare uzate și insuficiente;  
- slabă dotare a spațiilor școlare cu mobilier didactic (material didactic uzat și 
depășit);  
Activitatea de bază  
-  lipsa unor grupe de grădiniță cu program prelungit;  
-lipsa unor programe de tipul „Școala după școală”;  
-nu sunt popularizate întotdeauna experiențele pozitive/ când se încearcă, 
aceastea nu au rezonanța potrivită;  
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OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

Factorul politic  
- o bună colaboare cu I.S.J. și C.C.D.;  
- existența Programului Guvernamental de acordare a unor 
produse lactate și de panificație „Cornul și laptele”;  
- existența Programului „200 E” pentru elevi privind 
achiziționarea unui PC;  
- existența programului de acordare de rechizite școlare 
gratuite;  
  
 

Factorul politic  
-incoerența politicilor educaționale la nivel național;  
-lipsa unor politici educaționale consecvente cu ținte și strategii clare care să fie 
urmărite indiferent de partidul de la guvernare; 
 - eliminarea ajutorului financiar pentru achiziționarea de materiale necesare 
cadrelor didactice (100 E) 
; - motivarea morală și salarială nu ajută cadrul didactic în activitate; 
- programe școlare prea încărcate; 
 - formarea inițială a cadrelor didactice este deficitară.  

 
Factorul economic  
- infuzia de resurse financiare în școală pentru manuale 
școlare, reparații curente și capitale;  
- disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii;  
 
Factorul social 
 - elevii și familiile acestora sunt pregătite pentru schimbarea 
modului de abordare a procesului instructiv – educativ;  
- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă 
oferite de CCD; 
 - dorinţa pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni 
organizate în parteneriat; 
 - școala oferă un grad sporit de siguranță elevilor;  
- puține cazuri de familii destrămate la nivelul școlii;  
 
Factorul tehnologic 
 - extinderea rețelei Internet la nivelul localității;  
- apariția televiziunii digitale; 
 - toți elevii au posibilitatea receptării emisiunilor TV prin cablu 
sau digital;  
- extinderea telefoniei mobile;  

Factorul economic  
-scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, părinți);  
-eliminarea fondurilor de premiere și stimulare;  
-creșterea numărului de șomeri în rândul părinților;  
-dispariția posturilor datorită creșterii numărului de elevi la clasă;  
-lipsa de experiență și de sprijin privind elaborarea de proiecte de finanțare;  
-prea multă birocrație în accesarea fondurilor naționale și europene.  
 
Factorul social  
- slaba motivație a elevilor pentru invatatura 
-prea mulți elevi sunt rămași în grija bunicilor și altor rude datorită faptului că 
părinții sunt plecați la lucru în străinatate;  
- migrația copiilor de grădiniță spre oraș la grupe cu program prelungit;  
-instabilitatea cadrelor didactice (în fiecare an, elevii au profesori  noi) 
 
Factorul tehnologic  
- impactul nociv a unor emisiuni TV asupra psihicului elevilor;  
- popularizarea prin emisiunile TV a subculturii și a nonvalorilor;  
- impactul negativ produs de participarea unora dintre elevii ciclului primar și 
gimnazial la cafe-internetul din apropierea școlilor;  
- existența pe piață a unor jocuri de PC foarte violente 
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 MEDIU  

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

- caracteristica de zonă cu risc seismic redus;  
-  potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice 
durabile;  

-oportunităţi de valorificare a energiei alternative (energie  
eoliana ) 
-grad de poluare a solului şi a aerului scăzut;  
- nu există poluatori industriali majori pe teritoriul oraşului;  
-- existenta retelei de alimentare cu apa si canalizare  pentru o 
parte din locuitorii oraşului ; 
-  existența lucrărilor de apărare contra inundaţiilor;  
- sistem satisfăcător de colectare a deşeurilor;  
-  existența unor programe de educare/ informare a populaţiei 
privind teme de mediu;  
- clima continental moderată 
 

-deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate;  
- izolarea termică a locuințelor/ clădirilor este necorespunzătoare;  
- extinderea suprafeţelor construite în defavoarea spaţiilor verzi;  
- lipsa unor amenajări ambientale substanțiale (parcuri, scuaruri);  
-  lipsa unui sistem adecvat de iluminat public ecologic, care să influențeze cât 
mai puțin viețuitoarele nocturne;  
- traversarea orasului de DN 12 A , cu un trafic mare ;  
-  eroziunea solului prin gradul de torențialitate și lipsa amenajărilor;  
-  lipsa preocupărilor privind compostarea deșeurilor biodegradabile  
- lipsă certificare a unor agenți economici în practicarea agriculturii ecologice și a 
obținerii unor produse tradiționale;  
-   lipsă infrastructură monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către 
autorităţile locale;  
-slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în  privinta protectiei 
mediului  
-lipsa fondurilor financiare destinate împăduririi terenurilor defrişate. 

OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

- existența unei politici naţionale de promovare a protectiei 
mediului;  
- existența fondurilor structurale alimentate prin bugetul Uniunii 
Europene pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea 
mediului înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, 
eliminarea eroziunii și curățirea cursurilor de apă, conservarea 
biodiversității, promovarea agriculturii ecologice, gestionarea 
deşeurilor reciclabile);  
- existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru 
extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată;  
- existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru 
reabilitarea termică;  
- existența initiativei  pentru realizarea centurii ocolitoare  

- neutilizarea fondurilor nerambursabile (datorită dificultăților de accesare) 
pentru protejarea mediului; 
- mentalitatea de indiferență a gospodărilor față de protecția mediului. 
 - calamităţi naturale ( temperaturi extreme, secetă, fenomene meteo extreme);  
-    orientarea programelor europene și guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare;  
- participare civică scăzută din partea comunității;  
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 ECONOMIE 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

-existența în zona a unor societăți comerciale și persoane fizice 
autorizate active 
-existența unei infrastructuri convenabile de comunicații și IT; 
 - amplasare teritorială favorabilă în ceea ce privește 
accesibilitatea pe cale rutieră și cale ferată; 
 - existența forței de muncă disponibilă în comună, multe 
persoane apte și doritoare de a lucra ; 
-  existența unui număr de aproximativ important de  agenți  

economici înregistrați care își au sediul sau punctele de lucru  
pe teritorilul oraşului; 

-resurse financiare locale insuficiente, investiții autohtone foarte mici; 
- orientarea cu precădere către comerțul din alimentația publică: magazine 
alimentare si baruri; 
-  infrastructură necorespunzătoare( alimentare  cu apă si  canalizare: partial ) 
-activitatea redusă de marketing a societăților comerciale  
-  lipsa de receptivitate a populației locale la programele de finanțare; 
-  lipsa de receptivitate si flexibilitate la cerintele pietei; 
- fortă de muncă nespecializată si cu mentalităti neadaptate noilor cerinte ale 
pietei muncii;  
- buget redus al APL, pentru sustinerea proiectelor de investitie în resursa 
umană si a celor de dezvoltare locală 
- interes scăzut al agenților economici locali pentru formarea profesională a 
angajaților;  
-  număr redus al locurilor de muncă pe piața locală;  
-experiență redusă/ lipsă de experiență a agenților economici  
- insuficienta procesare locală a produselor vegetale și animale;  
- lipsa de motivare de a se angaja a celor care primesc VMG;  
- migrație masivă a populației active în țări din spațiul european;  
- lipsa pieței de materii prime și a celei de desfacere a produselor pe raza 
oraşului;  
- dificultăți întâmpinate în inițiativele de asociere dintre producătorii locali 
IMM-urile locale nu sunt încurajate pentru a participa la licitații pentru derularea 
unor lucrări de investiții locale 

OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

-utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene, atât 
pentru mediul rural cât și pentru IMM-uri; 

-cofinanțare din resurse guvernamentale a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii rurale, a activităților generatoare de 
venit, a pregătirii resursei umane 
- promovarea și stimularea asociațiilor agricole în scopul 

-criză economico-financiară la nivel mondial, care va duce la scăderea 
portofoliului de comenzi, pe întreg lanțul furnizori - consumatori, cu efectele 
sale; 
- insuficientă pregătire în vederea accesării Fondurilor Structurale și de 
Coeziune;  
- fonduri străine pentru investiții, relativ scăzute în raport cu necesarul;  
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

exploatării intensive a terenurilor 

- utilizarea tehnologiilor performante 

-valorificarea terenurilor agricole degradate şi nevaloroase;  
-cooperare între producătorii agricoli locali și agenți economici 

activi în domeniul industriei alimentare 

-cadru legislativ nefavorabil dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare-inovare;  
-condițiile UE dificil a fi îndeplinite de către agenții economici autohtoni, aspect 
care face ca, pentru majoritatea producătorilor agricoli din România, piața  UE sa 
fie inaccesibila  
-criză economică mondială agravantă a situației economiei europene – multe 
firme mici și mijlocii s-au închis; 
 - adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților economici și a forței de 
muncă;  
- capacitate redusă de susținere financiară a modernizării;  

-invadarea pieței interne cu produse agricole ale țărilor beneficiare a unor 
fonduri substanțiale ale UE în ceea ce privește susținerea sectorului agricol 

 
  
INFRASTRUCTURA  
 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

- existența unei bune infrastructuri de transport – localitatea  
Darmanesti  e tranzitata de DN 12A  ;  
-  existența unei bune infrastructuri de comunicații IT, telefonie 
fixă și mobilă;  
- existența rețelei de alimentare cu energie electrică;  
- existența de dotări sociale,  sportive, medicale; 
- existența de drumuri asfaltate care asigură accesul în satele 
componente;  
- existența sistemului de alimentare cu apă – partial  
- existența sistemelor de canalizare-partial;  
- sisteme de distribuție a energiei electrice acoperind aproape 

toate așezările oraşului. 
 
 

- izolarea termică a clădirilor este necorespunzătoare;  
- lipsa sistemului de canalizare; sistemul existent nu functioneaza decât in zona 
din centru orasului  si in rafinarie si este un sistem rudimentar; 
-  lipsa unei grădinițe cu program prelungit;  
-  lipsa locuințelor sociale pentru persoane sărace/familii tinere care nu au 
posibilități financiare pentru achiziționarea de locuințe; 
- lipsa trotuarelor pentru pietoni; 

- lipsa unui sistem video de supraveghere stradală și a instituțiilor publice.  
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OPORTUNITATI 
 

AMENINTARI 

-existența fondurilor structurale, (finanțare nerambursabilă), 
pentru îmbunătațirea infrastructurii fizice de bază în spațiul 
rural; 
-existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru 
extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată, 
reabilitarea termică; 

-scăderea interesului investitorilor; 

- orientarea programelor europene și guvernamentale spre alte zone considerate 
prioritare; 
-  accesarea redusă a programului guvernamental de reabilitare termică; 
 
 

 ADMINISTRATIE PUBLICA  

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-existenta unui segment de populație pregătit profesional;  
- existența personalului tânăr cu studii superioare în instituțiile 
publice;  
- implicarea activă a Primăriei, în problemele comunității;  
- existenta instituțiilor de bază, protecție civilă și ordine publică;  
- deschiderea administrației actuale către investiții;  
- existența spațiului adecvat pentru buna desfășurare a 
activităților APL;  
- existența logisticii necesare desfășurării în bune condiții a 
activității instituțiilor publice;  
- participarea la sesiuni de perfecționare continuă a aparatului 
APL;  

-legislație insuficient cunoscută de către personalul din instituțiile publice, ca 
urmare a numărului mare de schimbări legislative;  
- aplicarea legilor, uneori în moduri diferite, ca urmare a necorelării normelor 
metodologice;  
  
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

-dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate;  
-creşterea autonomiei locale în actul administrative 
posibilitatea accesării de fonduri guvernamentale și europene 
pentru organizarea de sesiuni de instruire pe diverse domenii  

de activitate;  
-implementarea de proiecte de mediatizare a legislației;  
- aplicarea principiului transparenței în activitatea instituțiilor 
publice;  

- practicarea unor politici discriminatorii în alocarea resurselor locale;  
-  nemulțumiri manifestate de către populație generate de măsurile economice și 
sociale luate de Guvern;  
-  convulsii sociale;  
- riscul eșecului în realizarea și finalizarea unor proiecte;  
- refuzul achitarii unor taxe si impozite  
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TURISM  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pozitie geografică avantajoasă privind diversitatea reliefului 

-varietatea si complexitatea formatiunilor geomorfologice 
-zonă montană ca resursă diversificata (păduri, minereuri, ape, 
fond cinegetic, peisaje, calitatea mediului) 
-retea hidrografică bogată, cu potential energetic si 
balneoterapeutic 
-varietatea patrimoniului 
-existenţa de monumente deosebite, incluse in lista 
monumentelor istorice sau care sunt susceptibile de clasare 
Existenţa unei diversităţi etno-culturale datorată plasării 
geografice a Darmanestiului 
-biodiversitate complexă, valoroasă si cu aspect peisagistic 
deosebit (diverse tipuri de habitate, peste 1400 specii de floră 
si numeroase specii de faună) 
-intreaga arie geografica este situata intr-o zona cu un 
potential natural ridicat  
-calitatea deosebită a produselor ecologice care se pot obtine 
din produsele accesorii pădurii si din cresterea animalelor 
-existenta unui însemnat potenţial zootehnic şi silvic 
-mari suprafete de pajisti si paduri (67,99% paduri si 21,23% 
pajisti); 
-potential ridicat pentru agricultura ecologică; 
-traditii locale în cresterea animalelor si piscicultura; 
-existenta unor societăti comerciale si persoane fizice 
autorizate active în zonă; 
-existenta de produse traditionale inregistrate (branza, produse 
apicole, harzobul) si in curs de omologare 
-existenta conditiilor naturale necesare dezvoltării turismului 
rural si diferite activitati conexe; 
-pozitie geografică favorabilă; 
-in comunitate exista un grup de oameni capabili sa-si asume 
un rol activ in imbunatatirea vietii din propria comunitate 

--slaba dezvoltare a turismului; 
-inexistenta unor facilitati pentru turisti in mediul rural; 
-numarul foarte mic de intreprinderi cu activitate in domeniul turistic. 
-indicele redus de ocupare a capacitatilor turistice; 
- calitatea slaba  a serviciilor conexe turismului; 
- insuficienta dezvoltare a potentialului turistic existent; 
-insuficienta promovare a potentialului turistic al orasului ; 
-inexistenta unor manifestari care să puna  in evidenta  traditiile si obiceiurile 
specifice ale orasului. 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

-suport legislativ si financiar U.E. 
-implicarea autoritătilor locale ( Consiliul Judetean,Institutia 
Prefectului ) in realizarea unor proiecte de interes judetean: --- 
-extindere si modernizare retele de apă-canal, extinderea 
infrastructurii in mediul rural, amenajarea unor zone libere, etc. 
-posibilitatea crearii unor trasee etno-culturale cu zonele 
învecinate, inclusiv alte localitati 
-existenţa la nivel national a unor programe de finantare 
pentru sustinerea actelor culturale pentru tineri (Cultura) 
-posibilitatea accesării unor fonduri cu cofinantare 
internatională, pentru proiecte care vizează imbunătătirea 
calitătii mediului, in general, si a naturii, in special 
semisubzistenta, prin finantari europene; 
 

-migrarea turistică către alte tari sau/si regiuni 
-cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor 
finantate din granturi  
-resurse financiare insuficiente pentru finantarea si co-finantarea proiectelor  
europene  
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Capitolul IV. Viziunea comunitara 
 

a) VIZIUNEA CETATENILOR 
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 1. VIZIUNEA CETATENILOR        
          
 Viziunea cetatenilor oraşului Dărmăneşti  este in spriritul dezvoltarii zonei din punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare 
a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in 
valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator. 

 VIZIUNE : “Modernizarea orasului Darmanesti prin stimularea investitiilor, crearea locurilor de munca si 
cresterea standardelor de viata a locuitorilor” 

 Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de 
interesele comunitatii, care au fost  exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale oraşului. 
 Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 123  de chestionare cetatenilor oraşului Dărmăneşti pentru a afla atitudinea locuitorilor 
cu privire la prioritatile de dezvoltare ale oraşului pe urmatorii 7 ani. 
 Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locala sunt sintetizate  mai jos: 
 

1. Categoria socio-profesionala  

Muncitor  Intelectual  Functionar  Elev/ 
student  

Pensionar   Casnic 
 

 Fara 
ocupatie  

Somer  
 

Nu raspund 

23 26 18 26 14 12 2 2 0 
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2. Sunteti dispus sa va implicati in actiunile primariei pentru dezvoltarea orasului  Darmanesti ?  
 

Da Nu Nu stiu 

83 12 28 
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3. Credeti ca Primarul se implica in dezvoltarea orasului  Darmanesti? 
 

Foarte mare 
masura  

Mare 
masura  

Oarecare 
masura  

Mica 
masura  

Nu se 
implica  

Nu stiu  

37 26 41 10 5 4 
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4. Credeti ca  Consiliul local se implica in dezvoltarea orasului  Darmanesti ? 

 

Foarte mare 
masura  

Mare 
masura  

Oarecare 
masura  

Mica 
masura  

Nu se 
implica  

Nu stiu  

25 27 40 17 6 8 
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 5. Credeti ca  biserica   se implica in dezvoltarea orasului  Darmanesti                                                                                                              

Foarte mare 
masura  

Mare 
masura  

Oarecare 
masura  

Mica 
masura  

Nu se 
implica  

Nu stiu  

12 17 26 32 12 24 
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 6. Credeti ca pana in anul 2020 se va imbunatatii situatia economica a orasului  Darmanesti ? 

Da Nu Nu stiu 

46 27 50 
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 7. Cat de important credeti ca este proiectul “ Reabilitarea si modernizarea infrastucturii de transport rutier, a drumurilor / strazilor orasului 
(in special in cartierele in care se vor face lucrarile la reteaua de canalizare a orasului) si aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici 
corespunzatori categoriei drumului”?   

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

97 21 4 1 0 
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            8. Cat de important considerati ca este proiectul “Reabilitarea  cladirilor din centrul orasului, reabilitarea a strazilor, amplasarea unor spatii 
verzi, alei pietonale de jur imprejurul centrului, piste pentru biciclisti, bancute pentru popas”?  

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

78 36 7 1 1 
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 9.Cat de important considerati ca este proiectul “Asigurarea unui serviciu de transport din/catre  fiecare cartier al orasului spre centrul 
orasului”?  

 Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

69 33 17 4 0 
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 10. Cat de important considerati ca este proiectul “Realizarea/amenajarea unor zone de agrement”?   

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

43 38 29 12 1 
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         11. Cat de important considerati ca este proiectul “Amenajarea unor locuri de parcare in zonele aglomerate din oras “?  

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

47 37 27 10 2 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Foarte important 

Important

Oarecare importanta

Putin important

Lipsit de importanta 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     ORASUL DARMANESTI 

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI  DĂRMĂNEŞTI PENTRU  PERIOADA 2014-2020 118 

 12.Cat de important considerati ca este proiectul “Modernizarea staţiilor de transport public”? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

36 41 28 17 1 
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 13.Cat de important considerati ca este proiectul “Realizarea unei gradinite cu program prelungit”? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

72 34 14 3 0 
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           14 .Cat de important considerati ca este proiectul “Realizarea unui Centru cultural multifunctional “? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

54 42 17 9 1 
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          15. Cat de important considerati ca este proiectul “Realizarea/dotarea unei unitati medicale (structura de primiri urgente, policlinica) si a 
unui serviciu de ambulanta “? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  

101 19 3 0 0 
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 16. Cat de important considerati ca este proiectul “Realizarea unor centre/servicii pentru persoanele varstnice, persoanele cu handicap, 
persoanele victime ale violentei in familie, etc”?                                                                                                                                 
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importanta 
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 17. Cat de important considerati ca este proiectul “Crearea unui Centru multifuncţional pentru persoanele vârstnice”? 
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 18.  Cat de important considerati ca este proiectul “Reabilitarea termica (izolarea termica) a cladirilor”? 
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importanta 
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 19. Cat de important considerati ca este proiectul “Extinderea retelei de gaze naturale”? 
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 20 . Cat de important considerati ca este proiectul “Sisteme regenerabile pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public “? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  
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0

10

20

30

40

50

60

70

1

Foarte important 

Important

Oarecare importanta

Putin important

Lipsit de importanta 

 
 

 21. Cat de important considerati ca este proiectul “Reabilitarea si modenizarea retelei de distributie a energiei termice”? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  
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 22. Cat de important considerati ca este proiectul “Realizare/modernizare/extindere platforme de gunoi”? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  
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 23. Cat de important considerati ca este proiectul “Reabilitare/extindere/modernizare  sediu administrativ Primarie”? 

Foarte 
important  

Important Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta  
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 Din aanaliza chestionarele au  reiesit urmatoarele : 
 67,5 % din persoanele intervievate sunt de acord sa se implice in dezvoltarea orasului Darmanesti  
 51,2  %  din persoanele intervievate cred ca primarul se implica in dezvoltarea orasului Darmanesti in =foarte mare masura= si  respectiv 

=mare masura = 
 42,2  %  din persoanele intervievate cred ca Consiliul local  se implica in dezvoltarea orasului Darmanesti in =foarte mare masura= si  

respectiv =mare masura = 
 23,5   %  din persoanele intervievate cred ca biserica se implica in dezvoltarea orasului Darmanesti in =foarte mare masura= si  respectiv 

=mare masura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Din punct de vedere al importantei acestor propuneri de proiect s-au constat urmatoarele:  

a. Propunerile de proiecte considerate a fi =foarte importante  si respectiv = importante =:  
 97,5% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “ Realizarea/dotarea unei unitati medicale” este  =foarte important= respectiv 

=important = 
 95,9 % din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Reabilitarea si modernizarea infrastucturii de transport rutier, a drumurilor / 

strazilor orasului” este  =foarte important= respectiv =important = 
 94,3 % din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Realizare/modernizare/extindere platforme de gunoi ” este  =foarte important= 

respectiv =important = 
 92, 6% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Reabilitarea  cladirilor din centrul orasului ” este  =foarte important= respectiv 

=important = 
 85,2% din persoanele intervievate cred ca  proiectul’Realizarea unei gradinite “este  =foarte important= respectiv =important = 
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 Propunerile de proiecte considerate a fi= lipsite de importanta =: 
 28,5% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Reabilitare/extindere/modernizare  sediu administrativ Primarie” este  =putin 

important= respectiv =lipsitde importanta = 
 20,3% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Reabilitarea si modenizarea retelei de distributie a energiei termice” este  =putin 

important= respectiv =lipsit de importanta = 
 14,6% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Modernizarea staţiilor de transport public” este  =putin important= respectiv =lipsit de 

importanta = 
 10,6% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Realizarea/amenajarea unor zone de agrement” este  =putin important= respectiv 

=lipsit de importanta = 
 8,1% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Realizarea unui Centru cultural multifunctional” este  =putin important= respectiv 

=lipsit de importanta = 
 6,5% din persoanele intervievate cred ca  proiectul “Crearea unui Centru multifuncţional pentru persoanele vârstnice” este  =putin 

important= respectiv =lipsit de importanta = 
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 Pe baza acestor chestionare, a analizei situatiei locale, din perspectiva potentialului investitor in economia locala a orasului Darmanesti, a 
obiectivelor specifice si a proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Darmanesti. 
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 1. SCOP, VIZIUNE, MISIUNE SI PRINCIPII 
 
 SCOP  
          Oraşul Dărmăneşti 2020 va fi pentru locuitorii săi un oraş modern, cu o infrastructură adecvată şi cu o administraţie publică 
orientată către nevoile cetăţenilor, cu un mediu economic şi social competitiv şi dinamic, un loc mai atractiv pentru a locui, lucra 
şi investi. 
 
 Strategia de dezvoltare pune bazele pentru creşterea susţinută şi dezvoltarea economică, subliniază oportunităţile şi provocările unui 
Dărmăneşti european şi oferă linii directoare pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor existente în cadrul comunităţii noastre.  
 Strategia de dezvoltare durabila se realizeaza pentru cetateni si cu participarea cetatenilor. Aceasta are la baza o viziune de lunga durata si 
integreaza prioritatile economice sociale si de mediu ale comunitatii, fundamentata pe capacitatea si resursele locale si tine seama de 
interdependentele între provocarile locale, nationale si globale. 
 
 VIZIUNE   
 Viziunea privind dezvoltarea economico-sociala a oraşului Dărmăneşti este:  
 "Oraşul Dărmăneşti 2020 va fi un oraş cu o infrastructură modernă, accesibil şi competitiv, o destinaţie turistică atractivă, 
un oraş cu o comunitate de afaceri dinamică şi implicată, cu autorităţi locale responsabile şi deschise şi cu o comunitate urbană 
activă, cu un nivel ridicat al calităţii vieţii. Dărmăneşti 2020 va fi un un loc plăcut în care să traieşti, să lucrezi şi să investeşti”. 
 
 Strategia de dezvoltare economico-sociala a oraşului Dărmăneşti îsi propune sa valorifice potentialul, oportunitatile si realele disponibilitati 
pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ si competitiv, menit a atrage investitii private importante din tara si strainatate.  
Planificarea strategica reprezinta unul din instrumentele pe care comunitatile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea ca politicile si programele 
prognozate corespund asteptarilor cetatenilor si necesitatilor de dezvoltare durabila.  
 Printre obiectivele propuse, se poate mentiona importanta formarii unei deprinderi a participarii publice, stimularea capacitatii de adaptare a 
cetatenilor la cultura schimbarii, transformarea oraşului Dărmăneşti într-un punct de referinta pentru alte comune, si nu în ultimul rând, utilizarea 
eficienta si concentrata a tuturor resurselor locale, corelata cu atragerea si utilizarea rationala a fondurilor de finantare publice si private, interne si 
internationale.  
 
 MISIUNEA  
 Misiunea Primariei oraşului Dărmăneşti este de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera legala, 
transparent, echitabila, competent si eficienta, asigurand astfel prosperitatea locuitorilor oraşului , prin furnizarea de servicii la un inalt standard de 
calitate in context national si international”.  
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 PRINCIPII SI VALORI  
 Strategia noastră privind dezvoltarea viitoare a oraşului se bazează pe principii şi valori specific în realizarea cărora suntem implicaţi. Credem 
cu tărie că autoritatea locală trebuie să respecte bazele fundamentale ale societăţii, pe care le împărtăşim nu doar cetăţenilor, dar le aplicăm şi în 
cadrul relaţiilor noastre.  
  
 PRINCIPIILE noastre constituie baza abordării strategice în tot ceea ce facem pentru a ne atinge scopurile. 
  
 Principiul unui context sustenabil  
 Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, dezvoltarea economică şi viaţa socială apar dependente 
reciproc, interacţiunea lor contribuind la menţinerea şi la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural. Sprijinim protecţia mediului ca 
disciplină educaţională, capabilă să uşureze procesul de înţelegere, de către oameni, a conceptului de "mediu protejat". Scopul final este de a ajuta 
tinerii să-şi dezvolte consideraţia faţă de mediu şi dorinţa de a acţiona în mod responsabil asupra acestuia şi faţă de ceilalţi.  
 Încurajăm educaţia privind protecţia mediului nu doar prin asimilarea unor cunoştinţe conceptuale şi abilităţi pentru monitorizarea şi 
măsurarea calităţii mediului, ci şi prin dezvoltarea valorilor, atitudinilor şi abilităţilor care vor motiva şi încuraja munca oamenilor, atât individuală cât 
şi în grup, ajutând la promovarea sustenabilităţii mediului nostru natural şi social.  

 
 Principiul accesibilităţii 
 Accesul oamenilor la mediul ambiant reprezintă cheia spre o veritabilă integrare în societate şi spre o egalitate de oportunităţi. 
 Accesibilitatea este o condiţie esenţială pentru o calitate ridicată a vieţii, deosebit de importantă pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată 
participa la activităţile din cadrul societăţii. Datoria noastră este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel încât toţi cetăţenii să le poată 
folosi independent, sigur şi cu demnitate.  
 
 Principiul comunicării  
 Recunoaştem nevoia implicării cetăţenilor şi multitudinea de resurse şi informaţii utile pe care ei le deţin. Este important să sporească gradul 
de înţelegere a nevoilor, ideilor şi valorilor cetăţenilor la nivelul oraşului, astfel încât acestea să se poată utiliza în fundamentarea unor decizii mai 
bune. Oras trebuie să identifice, să creeze şi să bugeteze resursele adecvate, care să antreneze cetăţenii şi grupurile de cetăţeni, oferindu-le 
posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a deciziilor cu privire la oras. Multe dintre succesele oraşului au prins contur datorită 
calităţii eforturilor sale de a intensifica procesul de comunicare în societate. Astfel, urmăm o abordare proactivă care să dezvolte o comunicare 
eficientă în ambele sensuri.  
 
 Principiul profesionalismului  
 Înţelegem faptul că activitatea în serviciul cetăţeanului reprezintă un privilegiu, o oportunitate, o datorie şi o obligaţie. Ne dorim ca oamenii 
să aibă încredere în instituţiile publice; vrem ca aceştia să se mândrească cu profesiile lor. Pentru a asigura şi păstra această mândrie, ne-am impus 
standarde înalte. Acest lucru înseamnă că asemenea competenţe de bază cum ar fi managementul financiar, managementul resurselor umane, 
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managementul informaţiei şi al comunicaţiilor, dezvoltarea abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de servicii, ar trebui 
dezvoltate în toate departamentele şi în toate agenţiile, la toate nivelurile. Credem că profesionalismul este exprimat atât prin managementul 
schimbării cât şi prin utlizarea unor tehnici esenţiale pentru un management public eficient. Cu această cerinţă esenţială asigurată, răspunderea 
nostră creşte, probitatea financiară este garantată, iar valorile şi etica se dezvoltă.  
 
 Principiul transparenţei  
Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relaţiile strânse cu comunitatea, transparenţa tuturor procedurilor de consiliu fiind o condiţie esenţială în 
acest sens. Suntem foarte implicaţi în a realiza proiecte publice transparente şi în a păstra dreptul cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de a avea 
acces la înregistrări publice. De asemenea, îndemnăm oficialităţile publice să relateze conflictele de interese şi să dezvăluie interesele financiare, să 
încurajeze oferirea de recompense pentru toţi cei care sunt dispuşi să ofere informaţii cu privire la aceste aspecte. Determinarea noastră de a avea 
o administraţie publică lipsită de corupţie este şi va rămâne fermă. 
 
 VALORILE NOASTRE 
 Respect pentru diversitatea culturală 
 Diversitatea culturală reprezintă o moştenire valoroasă a lumii noastre, fiind pilonul central al păcii, armoniei şi al sustenabilităţii culturii 
societăţii. Promovarea acestei moşteniri globale prin intermediul proceselor privind pluralismul cultural, constituie responsabilitatea tuturor 
societăţilor.  
 
 Respect pentru şanse egale  
 Autoritatile publice locale au scopul  de a oferi posibilitatea tuturor indivizilor de a trai şi de a munci într-un mediu lipsit de discriminări, 
acţionând asemenea unui consilier pe probleme de şanse de angajare egale - dezvoltând şi sprijinind pe mai departe, înţelegerea şi implicarea 
comunităţii în aplicarea unor condiţii corecte de angajare şi în valorificarea diversităţii muncii.  
 
 Respect pentru diversitatea etnică 
 Autoritatile publice locale caută să înlăture discriminarea rasială, socio-economică şi barierele instituţionale, asigurându-se astfel că toţi 
cetăţenii, indiferent de etnie, au oportunităţi şi şanse egale de a participa la viaţa comunităţii.  
 
 Respect pentru justiţia socială 
 Autoritatile publice locale cred  în ideea de justiţie socială care să ofere perspective mai bune pentru categoriile aflate în nevoie şi 
vulnerabile ale comunităţii noastre. Este esential sa se puna bazele menţinerii la un nivel scăzut a inegalităţii cu privire la venituri şi averi şi 
promovarea unor perspective egale de educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii  
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     ORASUL DARMANESTI 

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI  DĂRMĂNEŞTI PENTRU  PERIOADA 2014-2020 131 

 Respect pentru demnitatea umană 
 Autoritatile publice locale garanteaza dezvoltarea independentă şi la potenţial maxim a fiecărui individ şi respectarea deplină a personalităţii 
fiecăruia. Cetăţenii oraşului Dărmăneşti vor fi trataţi cu demnitate în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.  
 
 Respect pentru confidenţialitate  
 Autoritatile publice locale trebuie să se asigure că dreptul la intimitate şi la viaţa de familie este respectat, că instituţiile au linii directoare 
clare pentru a şti în ce mod informaţiile personale ar trebui folosite şi stocate, şi că cetăţenii pot fi siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, 
dezvăluirea acestora putând fi realizată doar cu aprobarea lor.  

 
 Respect pentru mediul inconjurator 
 Autoritatile publice locale trebuie să se asigure că se respecta mediul inconjurator. 
 
 

 TINTE PROPUSE PENTRU ANUL 2020 : 
 

1. Darmanesti – un oras cu o infrastructura moderna, accesibil si competitiv 
 La orizontul anului 2020, orasul Darmanesti va beneficia de drumuri de acces si strazi urbane modernizate, de noi trasee pentru biciclete si 
pietoni, cu locuri de parcare amenajate, spatii verzi si urbane moderne si sigure. Orasul Darmanesti va fi un loc in care reţeaua de drumuri 
apartinatoare va fi una modernizată, cetatenii vor beneficia de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi iluminat public modern, fiind asigurată 
racordarea la energie termică în majoritatea zonelor orasului, din diferite surse, inclusiv din energii regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de 
viaţă de standardele europene. 
 

2. Darmanesti – destinatie turistica atractiva 
 La nivelul anului 2020, orasul Darmanesti va avea o oferta turistica diversificata, bazata pe o infrastructura turistica si culturala moderna, 
care va cuprinde un centru multifunctional, un parc de agrement, unitati de cazare diversificate, un centru de informare si promovare turistica. 
Calendarul de evenimente culturale organizate in localitate va fi unul diversificat, care impreuna cu oferta de produse turistice vor fi promovate 
intensiv. Orasul va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele români, dar şi străini, interesaţi de turism cultural, monahal şi de 
agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, siturile arheologice, rezervaţiile şi resursele 
naturale), servicii dezvoltate prin colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi agenţi economici.   
 

3. Darmanesti – un oras cu o comunitate de afaceri dinamica si implicata 
 La nivelul anul 2020 orasul Darmanesti va fi un oras cu o economie dinamica si competitiva, bazata pe dezvoltarea afacerilor antreprenorilor 
locali. Se va sustine o infrastructura turistica moderna care sa valorifice resursele locale. Comunitatea economica va avea o pondere mare în 
producţie şi servicii (producatori locali), prin resurse umane a căror pregătire şi specializare este valorificată şi corespunde ofertei de pe piaţă 
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muncii locale, într-un mediu de afaceri flexibil, reprezentativ şi bine structurat, cu reglementări legislative care stimulează dezvoltarea, în beneficiul 
ambelor sectoare public şi privat, contribuind în cadrul parteneriatelor public – privat la dezvoltarea locală, iar în cadrul structurilor asociative 
profesionale şi sectoriale, la o foarte bună reprezentare a intereselor specifice domeniilor în care activează. Producatorii locali traditionali si nu 
numai vor putea sa-si promoveze si comercializeze produsele, beneficiind de o piata modernizata si de crearea unui centru cu facilitati de colectare, 
depozitare, ambalare, procesare primara si marketing a legumelor si fructelor. 
 

4. Darmanesti – un oras cu o administratie locala responsabila si orientata catre nevoile cetatenilor 
 Orasul Darmanesti va oferi cetatenilor sai la orizontul anului 2020 servicii semnificativ imbunatatite, cu un personal corespunzator calificat si 
responsabil si conditii de lucru imbunatatite semnificativ. Dezvoltarea orasului se va face intr-o maniera de abordare strategica, pe baza unei 
planificari, cu tine si prioritati precise si concrete. Planificarea dezvoltării locale, aşa ca pretutindeni în lumea civilizată, este un proces transparent, 
care va implica asumarea sa de întreaga comunitate. 
 

5. Darmanesti – un oras cu o comunitate urbana activa si cu un nivel ridicat al calitatii vietii 
 La nivelul anului 2020 in orasul Darmanesti dezechilibrele teritoriale vor fi atenuate printr-o reţea eficientă de servicii sociale, educaţie şi 
formare profesională, care răspunde nevoilor pieţei în continuă dezvoltare, asigurându-se oportunităţi egale de participare pentru toata 
comunitatea, locuitorii vor beneficia de un stil de viaţă sănătos, atât ei cât şi vizitatorii având acces la servicii medicale preventive, curative şi de 
recuperare de calitate şi la o viaţă culturală bogată şi captivantă, care promovează patrimoniul cultural existent, tradiţia şi creativitatea.  

 

 2. DIRECTII STRATEGICE DE ACTIUNE 
 
 Analiza factorilor interni și externi care influențează dezvoltarea locală, au permis elaborarea direcțiilor strategice de intervenție pentru 
dezvoltarea   oraşului Dărmăneşti :  

 Directia 1 – Dezvoltare urbana durabila integrata  
 Directia 2 – Dezvoltarea infrastructurii locale  
 Directia 3 – Sprijinirea unei economii competitive si a dezvoltarii locale 
 Directia 4 – Imbunatatirea infrastructurii energetice in orasul Darmanesti 
 Directia 5 – Dezvoltare durabila a turismului local 
 Directia 6 – Imbunatatirea conditiilor de mediu la nivel local si regional 
 Directia 7 – Dezvoltarea infrastructurii in vederea promovarii incluziunii sociale si a reducerii gradului de saracie in orasul Darmanesti 
 Directia 8 – Asigurarea unei bune guvernante la nivel local 

 
 Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective şi măsuri necesare pentru atingerea acestora.  
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Directia 1 - Dezvoltare urbana durabila integrata 
 

 Obiectiv operational 1.1 – Cresterea gradului de mobilitate in interiorul orasului 
 Masuri:  
a. reabilitarea si modernizarea retelei de strazi, inclusiv pasaje, parcari, alei pietonale, piste de biciclete, spatii pentru persoane cu dizabilitati; 
Proiecte: 
- reabilitarea, modernizarea, extinderea strazilor; 
- consolidari, terasamente, refacere si reabilitare drumuri de acces afectate de calamitati naturale; 
- reabilitarea podurilor, podetelor, puntilor pietonale; 
- amenajarea de piste pentru biciclete; 
- modernizarea DJ123; 
- reparatii trotuare si accese pietonale, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati; 
- reabilitare, modernizare treceri la nivel cu calea ferata; 
 
b. investitii pentru constructia, reabilitarea si modernizarea variantelor de ocolire si a soselelor de centura; 
Proiecte: 
- realizarea unei variante ocolitoare a orasului; 
 
c. marcarea si dotarea strazilor, amenajarea si sistematizarea intersectiilor; 
Proiecte: 
- semnalizarea adecvata a intersectiilor si trecerilor de pietoni; 
- introducerea panourilor informative privind date de utilizare generala; 
 
d. crearea si modernizarea spatiilor de parcare; 
Proiecte: 
- amenajarea de parcari in locurile in care acestea lipsesc si sunt necesare; 
- reabilitarea/modernizarea parcarilor existente, inclusiv largirea acestora; 
 
 Obiectivul operational 1.2 –  Dezvoltarea de sisteme de transport urban durabile  
 Masuri: 
a. investitii in realizarea de retele de transport integrate, interoperabile; 
Proiecte: 
- organizarea sistemului de transport in vederea asigurarii conexiunii cu localitatile vecine…; 
- crearea de operatori locali pentru eficienta transportului local; 
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- imbunatatirea conexiunilor de transport in interiorul orasului, inclusiv asigurarea unui serviciu de transport din/catre fiecare cartier al orasului; 
 
b. modernizarea statiilor de transport public in comun existente si amenajarea altora noi in zone mai greu accesibile; 
Proiecte: 
- modernizarea statiilor de transport din oras; 
- crearea unor statii de transport; 
- asigurarea accesibilitatii in statiile si mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu dizabilitati; 
- introducerea de automate pentru eliberarea electronica a biletelor de calatorie; 
- furnizarea de informatii in statiile si mijloacele de transport in comun privind alternativele si legaturile cu alte linii de transport; 
- amenajarea de parcari in punctele terminus ale liniilor de transport in comun pentru a incuraja continuarea calatoriei spre punctele de interes 

cu mijloacele de transport in comun. 
 
c. modernizarea si dotarea conform standardelor in materie a garilor existente in oras; 
Proiecte: 
- modernizarea garilor, inclusiv a utilitatilor aferente, dotarea acestora cu sisteme informatice, automate de eliberare a legitimatiilor de calatorie 

elemente de semnalizare mijloace de transport in comun si de acces catre obiectivele turistice; 
 
d. dezvoltarea  de sisteme inteligente de monitorizare a traficului; 
Proiecte: 
- achizitionarea, montarea camerelor de monitorizare a traficului urban; 
 
e. dezvoltarea de solutii alternative pentru transportul public, prietenoase mediului; 
Proiecte: 
- achizitionarea de mijloace de transport noi ecologice; 
- realizarea si/sau extinderea pistelor pentru biciclisti, inclusiv spatii de parcare publice pentru biciclete; 
 
f. derularea de campanii de informare si promovare privind mobilitatea urbana; 
Proiecte: 
- derularea de campanii de informare privind importanta utilizarii mijloacelor de transport ecologice; 
 
 Obiectivul operational 1.3 –  Stimularea atractivitatii si economiei locale prin cresterea accesului la infrastructura TIC de 
calitate  
 Masuri: 
a. extinderea infrastructurii de broadband; 
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Proiecte: 
- crearea/extinderea retelei de internet tip broadband, in special in zonele rurale si comunitatile izolate; 
 
b. dezvoltarea TIC prin crearea si dezvoltarea de produse si servicii tip e-“servicii”; 
Proiecte: 
- dezvoltarea de solutii TIC pentru servicii de sanatate online (e_sanatate) care sa permita furnizarea de/accesul la informatii in domeniul 

medical, atat a locuitorilor orasului (cu privire la medicii din localitate, programul acestora, tipul consultatiilor efectuate), cat si a medicilor; 
- dezvoltarea de solutii TIC pentru servicii de educatie online (e_educatie) care sa permita atat promovarea ofertei de formare, derularea efectiva 

a programelor de formare profesionala, oferirea de informatii publicului in domeniul educational, cat si de a facilita interactiunea intre furnizorii 
de instruire si persoanele interesate; 

- dezvoltare de solutii TIC pentru serviciile administratiei publice locale (e_administratie), serviciile deconcentrate (e_deconcentrate), cu rol de a 
oferi informatii de interes public, platforme pentru plata taxelor si impozitelor locale, de a facilita interactiunea intre administratia publica locala 
/ serviciile deconcentrate si cetateni; 

- Crearea de pagini de internet, blog-uri pentru a facilita interactiunea, pe teme de interes public; 
 
 Obiectivul operational 1.4 –  Stimularea atractivitatii prin utilizarea resurselor culturale ale orasului 
 Masuri: 

a. Imbunatatirea managementului in domeniul cultural 
Proiecte: 

- Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea si dotarea (inclusiv cu echipamente IT) caselor de cultura, caminelor culturale, bibliotecilor, 
muzeelor, centrelor culturale si a obiectivelor de interes cultural;  

- Realizarea unui Centru cultural multifunctional in centrul localitatii; 
 
 

Directia 2 – Dezvoltarea infrastructurii locale 
 

 Prioritatea 2.1 – Asigurarea accesului la infrastructura si servicii de educatie de calitate pentru toti locuitorii 
 Obiectivul operational 2.1.1 – Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educationale si cresterea 
actului educational 
 Masuri: 
a. reabilitarea/modernizarea/extinderea si dotarea cu echipamente specifice a unitatilor de invatamant; 
Proiecte: 
- reabilitarea/modernizarea/extinderea unitatilor de invatamant, inclusiv dotarea acestora cu mobilier, elemente de birotica, calculatoare; 
- continuarea dotarilor cu mobilier, echipamente IT si multimedia a unitatilor scolare; 



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     ORASUL DARMANESTI 

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI  DĂRMĂNEŞTI PENTRU  PERIOADA 2014-2020 136 

- dotarea laboratoarelor si atelierelor din unitatile de invatamant cu echipamente de specialitate; 
- reabilitarea termica a unitatilor de invatamant; 
- dezvoltarea de solutii TIC pentru servicii de educatie online (e_educatie) care sa permita atat promovarea ofertei de formare, derularea efectiva 

a programelor de formare profesionala, oferirea de informatii publicului in domeniul educational, cat si de a facilita interactiunea intre furnizorii 
de instruire si persoanele interesate; 

- sisteme informatice de educaţie e-learning în şcolile din oraş; 
 
b. constructia, modernizarea gradinitelor si a salilor de sport; 
Proiecte: 
- realizarea unei gradinite cu program prelungit, inclusiv dotarea acesteia; 
- modernizarea gradinitelor, inclusiv dotarea acestora; 
- constructia de noi gradinite, in special in zonele rurale, izolate, inclusiv dotarea acestora si asigurarea personalului didactic necesar; 
- construirea si dotarea unei sali de sport in cadrul Liceului Darmanesti; 
- construirea, modernizarea salilor de sport apartinatoare unitatilor de invatamant, inclusiv dotarea acestora; 
 
c. imbunatatirea conditiilor de transport scolar, inclusiv achizitionarea de mijloace de transport; 
Proiecte: 
- achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor, in special pentru elevii ce domiciliaza in mediul rural, zone izolate; 
- achizitionarea de mijloace de transport ecologice pentru transportul elevilor; 
 
d. investitii in realizarea unui club al elevilor; 
Proiecte: 
- construirea si dotarea unui club al elevilor; 
 
e. investitii in realizarea unui centru pentru tineret; 
Proiecte: 
- construirea si dotarea unui centru pentru tineret. 
 
 Obiectivul operational 2.1.2 – Imbunatatirea accesului si participarii la educatie si instruire de calitate 
 Masuri: 
a. reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special pentru tinerii din zonele rurale si comunitatile defavorizate; 
Proiecte: 
- elaborarea si implementarea la nivel local a unui sistem de monitorizare a fenomenului de parasire timpurie a scolii, cat si de strategii locale de 

prevenire/combatere a acestui fenomen; 
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- elaborarea si implementarea de programe personalizate de reintegrare in precesul educational a tinerilor care doresc sa isi continue studiile; 
- promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei care prezintă risc de abandon şcolar; 
 
b. imbunatatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei educationale la cerintele de pe piata muncii; 
Proiecte: 
- derularea de programe scolare tip “scoala dupa scoala” accesibile tuturor copiilor; 
- organizarea si derularea de cursuri de formare pentru cadrele didactice; 
- eleborarea de studii privind nevoile de competente si calificari cerute pe piata fortei de munca; 
- crearea si dezvoltarea parteneriatelor  intre agentii economici si unitatile scolare; 
- actualizarea planului local de actiune pentru invatamant si a planurilor de scolarizare, in conformitate cu rezultatele studiilor realizate; 
 
c. dezvoltarea si derularea de programe de constientizare si responsabilizare pentru toate partile implicate in procesul educational;   
Proiecte: 
- realizarea unor campanii de informare/educare a parintilor in vederea cresterii gradului de implicare in actul educational; 
- realizarea unor campanii de constientizare privind beneficiile scolarizarii; 
- dezvoltarea de instrumente care sa permita schimbul de experienta si prezentarea de exemple privind importanta scolarizarii; 
- dezvoltarea de actiuni de incurajare a participarii active la derularea procesului educational; 
 
 Obiectivul operational 2.1.3 – Actiuni pentru sprijinirea si stimularea integrarii pe piata muncii a tinerilor si adultilor fara un 
loc de munca 
 Masuri: 
a. investitii pentru cresterea accesului la formare profesionala continua, atat in randul tinerilor, cat si a adultilor fara un loc de munca; 
Proiecte: 
- Investitii pentru sprijinirea participarii tinerilor la programe de formare care vizeaza dobandirea competentelor pentru ocupatii cerute pe piata 

muncii; 
- Investitii pentru sprijinirea participarii tinerilor la programe de formare care vizeaza dobandirea competentelor antreprenoriale; 
- Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii anteprenoriale a tinerilor si a persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate; 
- Dezvoltarea, impreuna cu unitatile scolare, de programe integrate pentru orientarea tinerilor, care sa asigure o tranzitie mai usoara a tinerilor 

catre piata muncii – furnizare de informatii, orientare profesionala; 
- Infiintare de start-up-uri de catre tinerii care au urmat in prealabil un program de formare profesionala pentru dezvoltarea anteprenoriatului; 
 
b. actiuni de consultare a reprezentantilor mediului de afaceri in vederea corelarii ofertei de formare cu cerintele specifice pe piata muncii; 
Proiecte: 



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     ORASUL DARMANESTI 

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI  DĂRMĂNEŞTI PENTRU  PERIOADA 2014-2020 138 

- Accesarea si derularea de scheme grant dedicata programelor de practica pentru tineri in cadrul firmelor si ONG-urilor, in vederea dobandirii de 
competente si experienta pentru insertia pe piata muncii; 

- dezvoltarea unor programe de practica in cadrul firmelor si ONG-urilor, in vederea dobandirii de competente si experienta pentru insertia pe 
piata muncii; 

 
 Prioritatea 2.2 - Asigurarea accesului la infrastructura si servicii de sanatate de calitate pentru toti locuitorii 
 Obiectivul operational 2.2.1  - Cresterea accesului la servicii de sanatate de calitate 
 Masuri: 
a. crearea/reablitarea/modernizarea/extinderea si diversificarea infrastructurii de sanatate; 
Proiecte:  
- construirea unei unitati medicale si dotarea cu aparatura de specialitate, echipamente informatice si care asigura buna functionare a acesteia; 
- construirea unui serviciu de ambulanta si dotarea cu aparatura de specialitate, echipamente informatice si care asigura buna functionare a 

acestuia; 
- Sprijin pentru crearea, extinderea si diversificarea serviciilor preventive de sanatate, a serviciilor medicale destinate prevenirii si controlului 

bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei; 
- Sprijin pentru imbunatatirea / modernizarea cabinetelor de medicina de familie, in vederea cresterii calitatii actului medical si ingrijirii medicale; 
 
b. actiuni de educare si promovare in domeniul sanatatii; 
Proiecte:                                                                                                                                                      
- Derularea de programe in parteneriat cu medicii de familie si/sau alte institutii / autoritati locale in randul populatiei, pentru cresterea nivelului 

de educatie in vederea mentinerii si ingrijirii sanatatii, cat si a adoptarii unor comportamente sanatoase in scopul prevenirii imbolnavirilor; 
- Sprijinirea cresterii rolului medicului de familie ca si consilier de sanatate pentru locuitorii orasului; 
 
 Prioritatea 2.3 - Asigurarea accesului la infrastructura si servicii sociale de calitate  si combaterea saraciei 
 Obiectivul operational 2.3.1  - Cresterea accesului la servicii sociale de calitate 
 Masuri: 
a. crearea, reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente; 
Proiecte: 
- Infiintarea si dotarea unor centre multifuncţionale pentru persoanele vârstnice; 
- Infiintarea si dotarea de centre de ingrijire si asistenta sociala pentru persoanele cu handicap; 
- Modernizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrica Darmanesti; 
- Infiintarea si dotarea unui centru pentru pacienti cu boli psihice; 
- Crearea de servicii specializate pentru ingrijirea la domiciliu; 
- Transformarea unitatilor medicale inchise in centre de servicii multifunctionale; 
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- Construirea de locuinte sociale pentru familii defavorizate care locuiesc in conditii improprii – nu au alimentare cu apa potabila, canalizare, 
posibilitati de incalzire a locuintei in perioada iernii; 

- Construirea de locuine sociale pentru tineri; 
- Renovarea/transformarea/modernizarea clădirilor abandonate in centre comunitare; 
 
b. derularea de programe de promovare destinate accesului la servicii  sociale de calitate si combaterii saraciei; 
Proiecte: 
- Realizarea de activitati care au in vedere intensificarea interventiilor sociale pentru prevenirea si combaterea fenomenului “copiii strazii”; 
- Dezvoltarea parteneriatelor public-privat care furnizeaza servicii sociale de interes general; 
 
c. modernizarea managementului public in administrarea politicilor publice de asistenta sociala 
Proiecte: 
- Creşterea calităţii şi numărului serviciilor sociale oferite de Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului; 
- Accesarea si derularea de scheme de grant ce vizeaza crearea sau dezvoltarea serviciilor sociale; 
- Specializarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor sociale. 
 
 

Directia 3 – Sprijinirea unei economii competitive si a dezvoltarii locale 
 

 Obiectiv operational 3.1 – Crearea unui mediu de afaceri atractiv, dinamic si competitiv 
 Masuri: 
a. sprijinirea inovarii si competitivitatii mediului economic, stimularea mediului anteprenorial; 
Proiecte: 
- Crearea si/sau extinderea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor (construirea, modernizarea, extinderea de clădiri 

şi anexe aferente, exclusiv pentru activităţi de producţie şi servicii pentru firme, construirea/extinderea infrastructurii rutiere în interiorul 
structurii şi a drumurilor de acces,crearea, modernizarea, extinderea utilităţilor de bază din interioirul structurii de afaceri); 

- Incurajarea firmelor care folosesc resursele umane si materiale existente la nivel local; 
- Sustinerea dezvoltarii IMM-urilor; 
- Revitalizarea si reconversia zonelor industriale; 
- Sprijin pentru dezvoltarea structurilor de afaceri existente; 
- Sprijin pentru crearea de clustere in domenii ce pot conduce la cresterea competitivitatii locale si regionale; 
 
b. sprijin pentru domenii competitive si sisteme productive integrate, inclusiv pentru dezvoltarea de produse, servicii si procese tehnologice noi, cu 

valoare adaugata crescuta “verzi”; 
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Proiecte: 
- Sprijin pentru agentii economici care dezvolta produse favorabile mediului; 
 
c. imbunatatirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate, inclusiv sprijinirea firmelor tinere si antreprenorilor tineri; 
Proiecte: 
- Sprijinirea la nivel local a firmelor tinere in primii ani de activitate, pentru ca acestea sa aiba premisele de a reusi; 
- Crearea de strat-up-uri de catre tinerii antreprenori, persoane ce domiciliza in mediul rural, persoane dezavantajate; 
- Sprijinirea dezvoltarii capacitatii anteprenoriale a tinerilor; 
- Reamenajarea terenurilor, cladirilor, siturilor industriale dezafectate/abandonate (inclusiv activitati de demolare) si pregatirea acestora pentru 

noi activitati economice; 
 
d. incurajarea si dezvoltarea agroturismului; 
Proiecte: 
- Cresterea accesibilitatii zonelor rurale; 
- Cresterea gradului de acoperire cu utilitati de baza in mediul rural; 
- Cresterea calitatii serviciilor de educatie si medicale in mediul rural; 
- Incurajarea activitatilor mestesugaresti/artizanale, inclusiv de comercializare; 
 
e. actiuni pentru promovarea producatorilor locali, atat la nivelul orasului, cat si la nivelul microregiunii, judetului sau regiunii; 
Proiecte: 
- Campanii de promovare a agentilor economici , a identitatii firmelor si produselor /pachetelor de servicii ale acestora; 
- Sprijin pentru internationalizare, participare la targuri, evenimente de profil, interne si internationale. 
 
 Obiectiv operational 3.2 – Sprijinirea competitivitatii produselor locale 
 Masuri: 
a. sprijinirea activitatilor cu profil agricol; 
Proiecte: 
- Crearea, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii; 
- Sustinerea infiintarii de grupuri de producatori, asociatii, cooperative; 
- Promovarea agriculturii ecologice si instruirea producatorilor agricoli cu privirea la cerintele tehnologice specifice agriculturii ecologice; 
- Modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole; 
- Dezvoltarea activitatilor neagricole; 
- Specializarea si eficientizarea agriculturii; 
- Sustinerea/promovarea asocierii in domeniul agricol; 
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- Incurajarea activitatilor economice alternative, care sa permita crearea de noi locuri de munca (cultivarea si procesarea produselor agricole 
ecologice – ciuperci, fructe de padure, plante medicinale, produse apicole; colectarea si procesarea produselor agricole, prelucrarea lemnului); 

- Realizarea/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, oboare, etc. (realizare cai de acces, platforme, parcari, alei 
pietonale si auto, imprejmuiri, grupuri sanitare, racorduri la retelele de utilitati, platforme depozitare gunoi); 

- Infiintarea de centre locale pentru colectarea produselor agricole (in vedrea exportului, vanzarii, etc); 
- Sprijin pentru demararea sau dezvoltarea unei afaceri ce vizeaza procesarea produselor agricole sau de origine animala; 
 
b. cresterea accesibilitatii zonelor rurale; 
Proiecte: 
- imbunatatirea infrastructurii de baza din zonele rurale; 
 
c. dezvoltarea de servicii de promovare a  producatorilor locali; 
Proiecte: 
- Organizarea de evenimente de promovare a producatorilor locali: expozitii, targuri, congrese, forumuri; 
- Stimularea participarii producatorilor locali la evenimente de promovare, atat interne, cat si externe. 
 
 

Directia 4 – Imbunatatirea infrastructurii energetice in orasul Darmanesti 
 

 Obiectiv operational 4.1 –  Cresterea eficientei energetice  
 Masuri: 
a. modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public si a retelei de gaze naturale, inclusiv introducerea solutiilor pentru crearea, valorificarea 

energiilor regenerabile in sectorul rezidential si public; 
Proiecte: 
- reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public; 
- reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de gaze naturale; 
 
b. reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor publice, locuintelor si firmelor; 
Proiecte: 
- reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor, locuintelor si firmelor;  
- Reabilitarea, modernizarea sistemelor de incalzire ale cladirilor publice si a blocurilor de locuinte; 
- Reabilitarea si modenizarea retelei de distributie a energiei termice; 
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 Obiectiv operational 4.2 –  Cresterea gradului de utilizare a resurselor regenerabile 
 Masuri: 
a. crearea, dezvoltarea si utilizarea surselor de energie regenerabila; 
Proiecte; 
- crearea unei centrale eoliene pentru producerea energiei electrice; 
 
b. reabilitare termica si cresterea gradului de independenta energetica prin utilizarea surselor de energie regenerabila; 
Proiecte; 
- reabilitarea modernizarea termica a cladirilor, precum si a sistemelor de alimentare cu caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde 
menajere, prin folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative. 
 
 

Directia 5 – Dezvoltare durabila a turismului local 
 

 Obiectiv operational 5.1 –  Sprijinirea valorificarii potentialului turistic existent 
 Masuri: 
a. imbunatatirea imaginii orasului Darmanesti  
Proiecte: 
- Modernizare arhitecturală şi peisagistică  a orasului; 
- Modernizarea arhitecturala si peisagistica a centrului orasului; 
- Crearea si promovarea “brandu”-lui local; 
- Renovarea/transformarea/modernizarea clădirilor abandonate de pe raza orasului; 
 
b. dezvoltarea infrastructurii de turism si de agrement, promovarea potentialului turistic; 
Proiecte: 
- Crearea / reabilitarea / modernizarea drumurilor de acces catre zonele de interes turistic; 
- Reabilitarea/renovarea obiectivelor turistice ce apartin patrimoniului cultural, istoric, ecumenic; 
- Creare/reabilitarea/modernizarea/extinderea spatiilor de cazare, inclusiv a infrastructurii de agrement conexe; 
- Dezvoltarea si extinderea sistemului existent de semnalizare a atractiilor turistice: panouri, harti turistice pe drumurile locale, judetene, 

nationale, gari, autogari; 
- Dezvoltarea infrastucturii de agrement asociate sporturilor de iarna; 
- Infiintarea unei partii de schi si sanius; 
- Realizarea/modernizarea traseelor montane, a retelei de cabane si refugii montane; 
- Dezvoltarea si diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesara petrecerii timpului liber; 
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- Crearea/modernizarea centrelor de informare si promovare turistica; 
- Modernizare turistica a zonei Valea Uzului; 
- Reabilitarea, modernizarea drumului spre zona Valea Uzului, asigurarea electricitatii zonei, amenajarea unor zone speciale de popas, de 

campare, etc. ( in scopul atragerii turistilor); 
- Realizarea unei cai de acces spre Ardeal; 
- Crearea, amenajarea, modernizarea zonelor de agrement; 
 
c. dezvoltare economica locala prin valorificarea specificului turistic local (montan, gastronomic, vanatoare, pescuit, etc.); 
Proiecte: 
- Investitii in dezvoltarea turismului rural (turism montan, ecvestru, etc. ) si agroturismului; 
- Sprijin pentru organizarea si derularea de targuri, expozitii, manifestari culturale, festivaluri; 
- Sprijin pentru derularea de campanii de promovare integrata a produsului turistic local la targuri de profil, interne si internationale; 
- Derularea de campanii de reconstructie si promovare a traditiilor locale (festivaluri, targuri, expozitii interne si internationale); 
 
d. valorificarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic; 
Proiecte: 
- Reabilitarea/renovarea monumentelor istorice, a cladirilor si monumentelor de patrimoniu, conservarea patrimoniului cultural al orasului; 
- Derularea de activitati culturale de reconstructie si afirmare a traditiilor deosebite din orasul nostru; 
 
e. realizarea de parteneriate si activitati la nivelul microregiunii Valea Muntelui si nu numai in vederea promovarii si imbunatatirii potentialului 

turistic  
Proiecte: 
- Dezvoltarea de retele de comunicare intre centrele de informare si promovare turistica din zona si cele nationale/internationale, integrarea 

standardizata a acestora prin interconectare; 
- Sprijin organizarea si derularea de targuri, expozitii, manifestari culturale, festivaluri la nivelul microregiunii. 
 
 

 
Directia 6 – Imbunatatirea conditiilor de mediu la nivel local si regional 

 
 Obiectiv operational 6.1 –  Protejarea mediului, biodiversitatii si peisajului prin realizarea de investitii specifice aquis-ului 
comunitar si valorificarea siturilor naturale 
 Masuri: 

a. investitii in crearea/reabilitarea/ modernizarea/extinderea retelelor de apa potabila si canalizare la nivel local; 
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Proiecte: 
- Modernizarea, extinderea retelei de furnizare a apei potabile; 
- Modernizarea si extinderea retelei de canalizare; 
- Construirea si/sau extinderea, retehnologizarea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor de epurare a apelor uzate menajere si/sau industriale; 
 

b. investitii in sisteme de managent integrat al deseurilor; 
Proiecte: 

- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor; 
- Achizitionarea de echipamente pentru realizarea colectarii selective a deseurilor, constructia de statii de sortare, de tratare, constructia de 

depozite ecologice; 
- Realizare/modernizare/extindere platforme de gunoi; 
- Achiziţii de mijloace de transport ecologice; 
- Construirea facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare ; 
- Investitii pentru curatenia orasului; 
- ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegala a deseurilor 
 

c. investitii in sisteme de managent al riscurilor si a cresterii capacitatii de interventie in situatii de urgenta; 
Proiecte: 

- Reabilitarea, amenajarea lacurilor, cursurilor de apa; 
- Reablitari cursurilor de apa afectate de calamitati; 
- Amenajarea torentilor; 
- Lucrari de stabilizare si protectie a terenurilor impotriva alunecarilor si de combatere a eroziunii solului; 
- Amenajarea / consolidarea malurilor raurilor si a zonelor adiacente acestora; 
- Executia de sisteme colectoare si dirijare a apelor pluviale; 
- Realizarea/modernizarea/reabilitarea podurilor, podetelor, puntilor pietonale; 
- Investitii in amenajarea cursurilor apa si realizarea unor sisteme de avertizare-alarmare sonora a populatiei si a obiectivelor din zonele potential 

afectate; 
- Investitii ce vizeaza implementarea sistemelor de monitorizare a calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol), precum si a poluarii fonice; 
- Investitii ce urmaresc stoparea poluarii, respectiv depoluarea raurilor si lacurilor, inclusiv actiuni de repopulare a acestora; 
- Investitii pentru stabilizarea versantilor din apropierea cailor de acces;  
- Realizarea lucrarilor de prevenire, respectiv de combatere a fenomenelor de panta (reimpaduriri, reablitari cursuri de apa afectate de calamitati, 

amenajari torenti, lucrari de stabilizare si protectie a terenurilor impotriva alunecarilor, alte lucrari de combatere a eroziunii solului); 
- Modernizarea sistemului de deszapezire, prin achizitia de mijloace tehnice necesare pentru interventii; 
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d. derularea de programe de impadurire, de creare a unor perdele forestiere si spatii verzi; 
Proiecte: 

- Conservarea mediului inconjurator asociata cu conservarea terenurilor, padurilor si peisajului; 
- Dezvoltarea si valorificarea domeniului silvic; 
- Cresterea suprafetelor impadurite; 
- Derularea de programe de creare de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole; 
 

e. prezervarea biodiversitatii 
Proiecte: 

- Realizarea de studii de evaluare a starii de conservare a habitatelor si speciilor din ariile naturale protejate apartinatoare orasului; 
- Elaborarea sau actualizarea planurilor, strategiilor de management a ariilor naturale protejate  (inclusiv prin utilizarea sistemelor GIS – Sisteme 

Informationale Geografice); 
- Investitii in infrastructura de uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile naturale protejate; 
- Organizarea si derularea de campanii de constientizare publica in ceea ce priveste protectia mediului; 
- Investitii in derularea de cursuri de instruire pentru personalul ariilor naturale protejate; 
- Încurajarea voluntariatului în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător; 
- Promovarea unui comportamanet responsabil fata de mediu; 
 

f. investitii in derularea de programe de constientizare si resposabilizare a locuitorilor si agentilor economici privind protectia mediului; 
- Organizarea si derularea de campanii de constientizare publica in ceea ce priveste protectia mediului. 
 
 Obiectiv operational 6.2 –  Imbunatatirea calitatii mediului 
 Masuri: 

a. Actiuni in vederea extinderii si modernizarii infrastructurii de agrement si sportive 
Proiecte: 

- amenajarea, extinderea si modernizarea zonelor verzi (parcuri, scuaruri, etc); 
- amenajarea, extinderea si modernizarea zonelor de agrement (spatii de promenada); 
- amenajarea, extinderea si modernizarea infrastructurii sportive (stadioane, sali polivalente si de sport); 
- amenajarea, extinderea si modernizarea spatiilor verzi si a parcurilor pentru copii; 
- amenajarea, extinderea si modernizarea unor spatii de joaca pentru copii in fiecare cartier al orasului, inclusiv dotarea acestora; 
- realizarea/modernizarea/extinderea bazelor sportive; 
- amenajarea lacurilor, cursurilor de apa si crearea unor spatii de agrement. 
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 Obiectiv operational 6.3 –  Reabilitarea /tratarea siturilor/solurilor contaminate si/sau poluate  si a celor brownfield 
 Masuri: 

a. decontaminarea/curatarea/tratarea suprafetelor industriale poluate si a celor brownfield; 
Proiecte: 

- Investitii pentru identificarea riscurilor asociate siturilor potential contaminate sau contaminate; 
- Investitii in crearea si implementarea unor planuri de actiune privind decontaminarea siturilor potential contaminate sau contaminate; 
 

b. investitii pentru pregatirea siturilor decontaminate pentru noi activitati economice si/sau sociale; 
Proiecte:                                                                                                                                           

 modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, pentru activitati de productie si/sau 
servicii; 

 modernizarea/extinderea  infrastructurii rutiere/ feroviare  din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces; 
 dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse. 

 

Directia 7 – Dezvoltarea infrastructurii in vederea promovarii incluziunii sociale si a reducerii gradului de saracie in 
orasul Darmanesti 

 
 Obiectiv operational 7.1 –  Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale si urbane aflate in declin 
 Masuri: 

a. extinderea, diversificarea si imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile si a comunitatilor izolate la conditii bune de locuire; 
Proiecte: 

- constructia de locuinte sociale pentru gruparile dezavantajate (inclusiv comunitatea roma), care locuiesc in conditii improprii; 
- Transformarea (dupa caz) a unitatilor medicale inchise in centre de servicii multifunctionale; 
 

b. investitii in infrastructura de sanatate, educatie si ocupare, servicii sociale; 
Proiecte: 

- derularea de programe orientate catre asigurarea accesului gratuit si universal al copiilor/tinerilor apartinand minoritatii romilor la educatie; 
- derularea de programe pentru promovarea educatiei incluzive prin eliminarea segregarii si combaterea discriminarii (scoala dupa scoala, sau a 

doua sansa); 
- reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special in cazul populatiei rome; 
- organizarea si derularea de cursuri de formare pentru mediatorii scolari, sanitari, cadre didactice din doemniul educatiei incluzive, educatiei 

interculturale care sustine principiile non-discriminarii; 
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- sprijinirea facilitatii accesului persoanelor dezavantajate la serivicii de informare, consiliere, formare profesionala si mediere pe piata muncii; 
- actiuni preventive si active de integrare pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile; 
- cresterea accesului la formare profesionala continua; 
- Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educationale; 
- Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea acestora; 
- Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sanatate adaptata la nevoile populatiei defavorizate; 
- Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea centrelor comunitare care acorda servicii sociale integrate(educatie, sanatate, ocupare, 

dezvoltare comunitara);                                                                                                                                                    
- Infiintarea de centre de ingrijire si asistenta sociala pentru persoanele cu handicap, varstnici; 
- Identificarea de oportunitati pentru integrarea pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati; 
 

c. stimularea ocuparii prin intermediul activitatilor economice sociale; 
Proiecte: 

- sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate; 
 

d. activitati de dezvoltare comunitara integrata (informare/consiliere/mediere, etc), in vederea cresterii gradului de coeziune si consens la 
nivelul comunitatii; 

Proiecte: 
- organizare de campanii pentru combaterea discriminarii; 
 
 
 

Directia 8 – Asigurarea unei bune guvernante la nivel local 
 

 Obiectiv operational 8.1 –  Imbunatatirea coeziunii dintre administratia publica locala si cetateni si cresterea transparentei 
 Masuri: 

a. dezvoltarea capacitatii de planificare strategica; 
Proiecte: 

- Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice, respectiv: managementul proiectelor, achiziţii publice, management 
financiar; 

- Cresterea capacitatii administratiei publice locale in dezvoltarea si implementarea de proiecte; 
- Consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor locale in vederea accesarii fondurilor comunitare (realizarea de planuri, strategii si 

proiecte, implementarea si monitorizarea acestora); 
- Elaborarea/revizuirea strategiilor de dezvoltare, planurilor urbanistice si de amenajare a teritoriului; 
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-  
b. formarea personalului din administratia publica 
Proiecte: 

- Training si formare profesionala continua; 
- Dezvoltarea de programe de formare profesionala pentru salariati UAT Darmanesti, in special cele ce vizeaza instruirea la locul de munca si cele 

tip online (e_educatie); 
 

c. stimularea schimburilor de experienta si a cooperarii teritoriale; 
Proiecte: 

- Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România sau Uniunea Europeană.Creşterea performanţelor administraţiei 
publice locale şi a interacţiunii acesteia cu cetăţeanul prin implementarea unor soluţii de e-guvernare la nivelul oraşului; 

- Participarea in programele ce vizeaza transferul de expertiza din partea altor institutii de profil din Uniunea Europena; 
 

d. implementarea sistemelor informatice tip e-administratie; 
Proiecte; 

- Realizarea de puncte pentru accesul publicului la informare (PAPI – Punct de Acces Public la Informatie); 
 

e. implementarea sistemelor de management 
Proiecte 

- Investitii in implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si implementarea si certificarea sistemelor de management 
integrate Calitate-Mediu; 

- Eficientizarea activitatii administratiei publice locale; 
 

f. Continuarea reformei in administratia publica 
Proiecte: 

- Reabilitare/extindere/modernizare sediu administrativ Primarie. 
- Construirea unui nou sediu al Primariei; 
- Realizarea delimitarii domeniului public si privat al Primariei; 
- Cadastrarea orasului. 
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Capitolul VI. Plan de dezvoltare durabila a orasului Darmanesti 
 pentru perioada 2014 - 2020 

 

Directia 
strategica 

Obiectiv  
operational 

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget 
estimat 
mii lei 

Sursa de 
finantare 

Parteneri 
Termen 
de 
realizare 

 
Directia 1 - 
Dezvoltare 
urbana 
durabila 
integrata  

 
1.1 – Cresterea 
gradului de 
mobilitate in 
interiorul orasului 

Reabilitarea si 
modernizarea 
retelei de strazi, 
inclusiv pasaje, 
parcari, alei 
pietonale, piste de 

 
 
Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea strazilor 

 
 
80.000 

POR 
2014-2020 
Buget de stat 
Buget local  

-  
2015  
–  
2020 

  biciclete, spatii 
pentru persoane cu 
dizabilitati; 
 

Consolidari, terasamente, refacere 
si reabilitare drumuri de acces 
afectate de calamitati naturale 

5.000 POR 
2014-2020 
Buget de stat 
Buget local 

-  
2018 

    
Reabilitarea podurilor, podetelor, 
puntilor pietonale 
 

 
3.000 

POR 
2014-2020 
Buget de stat 
Buget local 

- 2017 

    
Modernizarea DJ123 
 

 
16.000 

POR 
2014-2020 
Buget de stat 
Buget local 

Solicitant  
Consiliul  
Judetean  
Bacau  

2018 

   Reparatii trotuare si accese 
pietonale, inclusiv pentru 
persoane cu dizabilitati 
 

4.000 POR 
2014-2020 
Buget de stat 
Buget local 

- 2017 

    
Reabilitare, modernizare treceri la 
nivel cu calea ferata 
 

 
3.000 

POR 
2014-2020 
Buget de stat 
Buget local 

- 2017 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 
Directia 1 - 
Dezvoltare 
urbana 
durabila 
integrata  

 
1.1 – Cresterea 
gradului de 
mobilitate in 
interiorul orasului 

Investitii pentru 
constructia,  
reabilitarea si 
modernizarea  
variantelor de ocolire si a 
soselelor de centura 

 
 
Realizarea unei variante ocolitoare 
a orasului. 

 
 
30.000 

PO Transport  
2014-2020  
Buget local  
Buget de stat  

Ministerul 
Transpor- 
turilor  

 
 
2020 

  Marcarea si dotarea 
strazilor, amenajarea si 
sistematizarea 
intersectiilor 

 
Semnalizarea adecvata a intersec- 
tiilor si trecerilor de pietoni 

 
100 

 
Buget local  

-  
2016 

   Introducerea panourilor informative 
privind date de utilizare generala 

 
75 

 
Buget local  

-  
2016 

  Crearea si 
modernizarea 
spatiilor de parcare 

Amenajarea de parcari in locurile in  
care acestea lipsesc si sunt  
necesare 

 
200 

 
Buget local  

-  
2017 

   Reabilitarea/modernizarea par- 
carilor existente, inclusiv largirea 
acestora 

 
150 

 
Buget local  

-  
2016 

 1.2Dezvoltarea 
 de sisteme de  
transport urban 
durabile 

 
Investitii in 
realizarea de retele 
de transport  

Organizarea sistemului de 
transport in vederea asigurarii 
conexiunii cu localitatile vecine 

 
 
50 

 
Buget local  

Agenti  
Economici  
Locali  

 
2016 

  integrate, 
interoperabile 

Crearea de operatori locali pen- 
tru eficienta transportului local 

 
 
10 

 
Buget local  

Agenti  
Locali 

 
2016 

   Imbunatatirea conexiunilor de  
transport in interiorul orasului, 
inclusiv asigurarea unui serviciu  de  
transport din/catre fiecare  cartier  
al orasului 

 
20 

Buget local Agenti  
Locali 

2016 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei 
  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 1 –  
Dezvoltare  
urbana  
durabila  
integrata  

1.2 
Dezvoltarea 
 de sisteme de trans 
port urban durabile 

Modernizarea 
statiilor de 
transport public in 
comun existente si 
amenajarea altora 

 
 
Modernizarea statiilor de  
transport din oras 

 
 
300  

 
POR 
buget local  
bugetde stat 
 

 
-  

 
2018 

  noi in zone mai 
greu accesibile 

Crearea unor statii de transport  
400 

POR 
buget local  
bugetde stat 

 
-  

 
2018 

   Asigurarea accesibilitatii in statiile 
si mijloacele de transport in 
comun pentru persoanele cu  
dizabilitati 

 
200  

POR 
buget local  
bugetde stat 
 

 
-  

 
2019 

   Introducerea de automate pentru 
eliberarea electronica a biletelor  de 
calatorie 

 
20  

buget local  
 

 
-  

 
2019 

   Furnizarea de informatii in statiile 
si mijloacele de transport in 
comun privind alternativele si  
legaturile cu alte linii de transport 

 
5 

 
 
buget local  
 

 
-  

 
2019 

   Amenajarea de parcari in punctele  
terminus ale liniilor de transport in 
comun pentru a incuraja  
continuarea calatorieispre punctele  
de interes cu mijloacele de  
transport in comun 

 
100 

 
 
buget local  
 

 
-  

 
2018 

  Modernizarea si 
dotarea conform 
standardelor in  
materie a garii  
existente in oras 

Modernizarea garii, inclusiv a  
utilitatilor aferente, dotarea  
acestora cu sisteme informatice, 
automate de eliberare a legitimatiilor de 
calatorie 

1.000 POS 
Transport 
Buget stat  

SNCFR  
solicitant  

 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 1 –  
Dezvoltare  
urbana dura- 
bila integrata  

1.2 
Dezvoltarea 
de sisteme de  
transport urban  
durabile 

Modernizarea si 
dotarea conform 
standardelor in  
materie a garilor 
existente in oras 

 
Elemente de semnalizare mijloace 
de transport in comun si de acces  
catre obiectivele turistice 

 
 
5 

 
 
buget local  
POR 

 
-  

 
 
2019 

  Dezvoltarea  de 
sisteme inteligente 
de monitorizare a  
traficului 

Achizitionarea, montarea camere 
lor de monitorizare a traficului  
urban 

300  
POR 
buget local  
 

 
-  

 
 
2019 

  Dezvoltarea de  
solutii alternative  
pentru transportul  
public, prietenoase 
mediului 

Achizitionarea de mijloace de 
transport noi ecologice 

1000 POR 
buget local  
buget de stat 

-  
2020 

   Realizarea si/sau extinderea  
pistelor pentru biciclisti, inclusiv 
spatii de parcare publice pentru 
biciclete 

 
1000 

POR 
buget local  
buget de stat 

-  
2020 

  Derularea de campa- 
nii de informare si 
promovare privind  
mobilitatea urbana 

Derularea de campanii de informare 
privind importanta utilizarii  
mijloacelor de transport ecologice 

 
50 

 
POR 
buget local  
 

 
-  

 
 
2015-2020 

 1.3  Stimularea 
atractivitatii si eco- 
nomiei locale 
 prin cresterea acce 

Extinderea infrastruc- 
turii de broadband 

Crearea/extinderea retelei de 
 internet tip broadband, in special 
 in zonele rurale si comunitatile 
 izolate 

 
100 

POSCCE 
Buget local 
Buget de stat  

ONG-uri   
2018 

 sului la infrastruc- 
tura TIC 
 de calitate 
 

Dezvoltarea TIC prin 
crearea si dezvolta- 
rea de produse si  
servicii tip e-“servicii” 

Dezvoltarea de solutii TIC pentru servicii 
de sanatate online  care sa permita 
furnizarea de/accesul la informatii in 
domeniul medical 

 
200 

POSCCE  
Buget local 
Buget de stat 

-  
2017  
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 1 –  
Dezvoltare  
urbana  
durabila  
integrata 

1.3  Stimularea 
atractivitatii si 
economiei locale 
prin cresterea acce- 
sului la infrastruc- 
tura TIC de calitate 

Dezvoltarea TIC prin 
crearea si dezvolta- 
rea de produse si  
servicii tip e-“servicii” 

Dezvoltarea de solutii TIC pentru 
 servicii de educatie online (e_edu 
catie) care sa permita atat promo- 
varea ofertei de formare, derularea  
efectiva a programelor de formare 
profesionala, oferirea de informatii  
publicului in domeniul educational, 
cat  si de a facilita interactiunea  
intre furnizorii de instruire si persoa- 
nele interesate 

 
200 

POSDRU  
Buget local 
Buget de stat 

-  
2017  

   Dezvoltare de solutii TIC pentru 
 serviciile administratiei publice 
locale(e_administratie),serviciile 
deconcentrate _deconcentrate), cu 
 rol de a oferi informatii de interes 
public, platforme pentru plata  
taxelor si impozitelor locale, de a  
facilita interactiunea 
 intre administratia publica locala /  
serviciile deconcentrate si cetateni. 

 
200 

POSDCA 
Buget local 
Buget de stat 

-  
2017  

   Crearea de pagini de internet,  
blog-uri pentru a facilita interac- 
tiunea, pe teme de interes public 

 
200 

POSDCA 
Buget local 
Buget de stat 

-  
2017  

 1.4 –  Stimularea 
atractivitatii prin 
utilizarea 
resurselor cultu- 
rale ale orasului 

Imbunatatirea 
managementului in 
domeniul cultural 

 

Crearea/reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea si dotarea (inclusiv cu  
echipamente IT) caselor de cultura, 
caminelor culturale, bibliotecilor, 
muzeelor, centrelor culturale si a 
obiectivelor de interes cultural 

400 POR  
Buget local 
Buget de stat 

-  
2017  

   Realizarea unui Centru cultural 
multifunctional in centrul localitatii 

3300 Buget de stat/  
Buget local/POR 

-  
2017  
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

 
 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 2 – 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
locale 

 
 

Prioritatea 2.1 – 
Asigurarea  
accesului la 
infrastructura  
si servicii de 
educatie de 
calitate pentru 
toti locuitorii 

Reabilitarea/moder
nizarea/extinderea 
si dotarea cu 
echipamente 
specifice a 
unitatilor de 
invatamant 

 

 
 
Reabilitarea/modernizarea/extin- 
derea unitatilor de invatamant 
 

3000 POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2014-2020  

 2.1.1 – 
Crearea/reabilit
area/moderni- 
zarea/extindere
a infrastructurii 

 Continuarea dotarilor cu mobilier, 
echipamente IT si multimedia a 
unitatilor scolare 
 
 

 
1000 

POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2014-2020  

 educationale si  
cresterea actului 
educational 

 Dotarea laboratoarelor si atelierelor din  
unitatile de invatamant cu echipa- 
mente de specialitate 
 

 
1000 

POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2014-2020  

   Reabilitarea termica a unitatilor de 
invatamant 
 

2000 POS Mediu  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2014-2020  

   Dezvoltarea de solutii TIC pentru  
servicii de educatie online (e_edu- 
catie) care sa permita atat promovarea 
ofertei de formare, derularea efec- 
tiva a programelor de formare pro- 
fesionala, oferirea de informatii 
publicului in domeniul educational, 
 cat si de a facilita interactiunea 
 intre furnizorii de instruire si per- 
soanele interesate 

- 
 
1000 

 
 
POS CCE   

  
 
Unitati 
scolare 

 
 
2015-2020  
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

 
 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 2 – 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
locale 

Prioritatea 2.1 – 
Asigurarea  
accesului la 
infrastructura si 
servicii de 
educatie de 
 calitate pentru 
toti locuitorii 

Reabilitarea/moder
nizarea/extinderea 
si dotarea cu 
echipamente 
specifice a 
unitatilor de 
invatamant 
 

Sisteme informatice de educaţie 
e-learning în şcolile din oraş 
 

 
 
500 

 
 
POS CCE   

  
 
Unitati 
scolare 

 
 
2015-2020  

 2.1.1 – 
Crearea/reabilit
area/modernizar
ea/extinderea 

Constructia, moder- 
nizarea gradinitelor 
 si a salilor de 
sport 

Realizarea unei gradinite cu 
program prelungit, inclusiv 
dotarea acesteia 

 
2500 

POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2014-2020  

 infrastructurii 
educationale si 

 Modernizarea gradinitelor, inclusiv 
dotarea acestora 

 
2500 

POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2017-2020  

 cresterea actului 
educational 

 Constructia de noi gradinite,  
in special in zonele rurale, izolate, 
inclusiv dotarea acestora si asigura- 
rea personalului didactic necesar 

 
500 

POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2017-2020  

   Construirea si dotarea unei sali de 
sport in cadrul Liceului Darmanesti 

4000 POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2016-2018  

   Construirea, modernizarea salilor  
de sport apartinatoare unitatilor de 
invatamant, inclusiv dotarea aces- 
tora 

2000 POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2018 -2020 

  Imbunatatirea con- 
ditiilor de transport 
 scolar, inclusiv 
achizitionarea de  
mijloace de transport 

Achizitionarea de mijloace de tran- 
Sport pentru transportul elevilor, in 
 special pentru elevii ce domiciliaza in  
mediul rural, zone izolate 

 300 POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2018 -2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

 
 

Buget  
estimat 
mii lei 
 

Sursa de 
finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 2.1.1 – 
Crearea/reabilit
area/modernizar
ea/extinderea 

Imbunatatirea con- 
ditiilor de transport 
 scolar, inclusiv 
achizitionarea de  
mijloace de transport 

Achizitionarea de mijloace de  
transport ecologice pentru  
transportul  
elevilor 
 

400 POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2018 -2020 

 infrastructurii 
educationale si 

Investitii in realizarea 
unui club al elevilor 

Construirea si dotarea unui club al 
elevilor 

3000 POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2018 -2020 

 cresterea actului 
educational 

Investitii in realizarea unui 
centru pentru  
tineret 

Construirea si dotarea unui 
centru pentru tineret 
 

2500 POR  
2014-2020  

 Unitati 
scolare 

2018 -2020 

Directia 2 –  
Dezvoltarea 
infrastructurii  
locale 

Prioritatea 2.1 – 
Asigurarea  
accesului la 
infrastructura  
si servicii de 
educatie de 
calitate pentru toti 
locuitorii 

Reducerea ratei de 
parasire timpurie a 
 scolii, in special  
pentru tinerii din 
 zonele rurale si 
comunitatile defavo- 
rizate 

Elaborarea si implementarea la 
nivel local a unui sistem de 
monitorizare a fenomenului de 
parasire timpurie a scolii, cat si 
de strategii locale de 
prevenire/combatere a acestui 
fenomen 
 
 

 
50 

Buget local 
Buget de stat 

Inspectorat 
Scolar 
Bacau 
ONG – cu  
atributii in 
domeniu 

 
2015 

 2.1.2 – 
Imbunatatirea 
accesului si 
participarii la  
educatie si 
instruire de  

 Elaborarea si implementarea de 
programe personalizate de 
reintegrare in procesul 
educational a tinerilor care doresc 
sa isi continue studiile 

 
60 

Buget local 
Buget de stat 
POSDRU 

Inspectorat 
Scolar 
Bacau 
ONG – cu  
atributii in 
domeniu 

 
2016 

 calitate  Promovarea importanţei 
şcolarizării în rândul populaţiei 
care prezintă risc de abandon 
şcolar 
 

 
60 

Buget local 
Buget de stat 
POSDRU 

ISJ Bacau 
Birou Jude- 
tean romi 

 
2016 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

 
 

Buget  
Estimat 
mii lei 
 

Sursa de 
finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 2 –  
Dezvoltarea 
infrastructurii  
locale 

2.1.2 – 
Imbunatatirea 
accesului si 
participarii la  
educatie si 
instruire 

Imbunatatirea calita- 
tii si eficientei 
invatamantului prin 
adaptarea ofertei 
educationale la ce- 
rintele de pe piata 

Derularea de programe scolare 
tip “scoala dupa scoala”, 
accesibile tuturor copiilor 

1000 POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
FRDS 

Inspectorat 
Scolar 
Bacau 
ONG – cu  
atributii in 
domeniu 

2016-2020 

 de calitate 
 

muncii Organizarea si derularea de 
cursuri de formare pentru cadrele 
didactice 

300 POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
 

Inspectorat 
Scolar 
Bacau 
 

2016-2020 

    
Elaborarea de studii privind 
nevoile de competente si calificari 
cerute pe piata fortei de munca 
 

50 Buget local 
POSDRU 
FRDS 

Agentia Ju 
deteana pentru  
Ocuparea  
Fortei de 
 Munca  
 

2015 

    
Crearea si dezvoltarea 
parteneriatelor  intre agentii 
economici si unitatile scolare 
 

5 Buget local 
POSDRU 
FRDS 

Agentia Ju 
deteana pentru  
Ocuparea  
Fortei de 
 Munca  
Camera de  
Comert Bacau 

2016 

    
Actualizarea planului local de 
actiune pentru invatamant si a 
planurilor de scolarizare, in 
conformitate cu rezultatele 
studiilor realizate 
 

5  Buget de stat 
 POSDRU 
FRDS 

Inspectorat 
Scolar 
Bacau 

2018 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat  
mii lei 

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 2 –  
Dezvoltarea 
infrastructurii  
locale  

Prioritatea 2.1 – 
Asigurarea  
accesului la 
infrastructura  
si servicii de 

Dezvoltarea si derularea 
de programe de 
constientizare si 
responsabilizare  
pentru toate partile 

Realizarea unor campanii de 
informare/educare a parintilor in 
vederea cresterii gradului de  
implicare in actul educational 
 

7 Buget local 
 POSDRU 
FRDS 

Inspectorat  
Scolar  
Bacau 
ONG-uri  

2014-2020 

 educatie de 
calitate pentru 
toti locuitorii 

implicate in 
procesul 
educational 

Realizarea unor campanii de 
constientizare privind beneficiile 
scolarizarii 

6 Buget local  
POSDRU 
FRDS 

Inspectorat  
Scolar  
Bacau 
ONG-uri  

2014-2020 

 2.1.2 – 
Imbunatatirea 
accesului si 
participarii la 
educatie si 

 Dezvoltarea de instrumente care 
sa permita schimbul de 
experienta si prezentarea de 
exemple privind importanta 
scolarizarii 

6 Buget local  
POSDRU 
FRDS 

Inspectorat 
Scolar  
Bacau 
ONG-uri  

2014-2020 

 instruire de 
calitate 
 

 Dezvoltarea de actiuni de 
incurajare a participarii active la 
derularea procesului educational 

5 Buget local  
POSDRU 
FRDS 

Inspectorat 
Scolar  
Bacau 
ONG-uri  

2014-2020 

 2.1.3 – Actiuni 
pentru 
sprijinirea si 
stimularea 
integrarii pe 
piata 

Investitii pentru 
cresterea accesului 
la formare 
profesionala 
continua, atat in 
randul tinerilor, cat 

Investitii pentru sprijinirea 
participarii tinerilor la programe 
de formare care vizeaza 
dobandirea competentelor pentru 
ocupatii cerute pe piata muncii 

 
9 

Buget de stat/ 
POSDRU 
FRDS   

Agentia  
Ocuparea 
Fortei de 
 Munca  

 
2017 

 muncii a 
tinerilor si 
adultilor fara un 
loc de munca 

si a adultilor fara un 
loc de munca 

Investitii pentru sprijinirea 
participarii tinerilor la programe 
de formare care vizeaza 
dobandirea competentelor 
antreprenoriale 
 
 

 
9 

Buget de stat 
/POSDRU  
FRDS 

Agentia  
Ocuparea 
Fortei de 
 Munca  

 
2017 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat  
mii lei 

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 2 –  
Dezvoltarea 
infrastructurii  
locale  

 Investitii pentru 
cresterea accesului 
la formare 
profesionala  

Sprijinirea initiativelor locale 
pentru dezvoltarea capacitatii 
anteprenoriale a tinerilor si a 
persoanelor ce apartin grupurilor 
dezavantajate 

 
6 

Buget local   
POSDRU 

Agentia  
Ocuparea 
Fortei de 
 Munca  

 
2015-2020 

  continua, atat in 
randul tinerilor, cat 
si a adultilor fara un 
loc de munca 

Dezvoltarea, impreuna cu unitatile 
scolare, de programe integrate 
pentru orientarea tinerilor, care sa 
asigure o tranzitie mai usoara a 
tinerilor catre piata muncii  

7 Buget local  
POSDRU 

Inspectorat 
Scolar  
Bacau 
ONG-uri  

2014-2020 

  2.1.3 – Actiuni 
pentru 
sprijinirea si 
stimularea 
integrarii pe 
piata 
muncii a 
tinerilor si 
adultilor fara un 
loc de munca 

Investitii pentru 
cresterea accesului 
la formare 
profesionala  
continua, atat in 
randul tinerilor, cat 
si a adultilor fara un 
loc de munca 

 
Infiintare de start-up-uri de catre 
tinerii care au urmat in prealabil 
un program de formare profesio- 
nala pentru dezvoltarea 
anteprenoriatului 

 
 

10 

 
 
Buget de stat 

 
ONG-uri 

 
2015-2020 

  Actiuni de consul- 
tare a reprezen- 
tantilor mediului de 
afaceri in  
vederea corelarii  
ofertei de formare 

Accesarea si derularea de scheme 
grant dedicata programelor de 
practica pentru tineri in cadrul  
firmelor si ONG-urilor, in vederea 
dobandirii de competente si experi- 
enta pentru insertia pe piata muncii 

 100  
POSDRU  
Buget local 
Buget de stat 

 
 Inspectorat 
 Scolar 
Bacau 

 
2016-2020 

  cu cerintele specifice 
pe piata  
muncii 

Dezvoltarea unor programe de 
practica in cadrul firmelor si ONG-
urilor, in vederea dobandirii de 
competente si experienta pentru 
insertia pe piata muncii 

 
 
 67 

 
POSDRU  
Buget local 
Buget de stat 

 
 Inspectorat 
 Scolar 
Bacau 

 
2016-2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat mii lei 

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 Prioritatea 2.2 - 
Asigurarea acce- 
sului la infrastruc 
tura si servicii de 
sanatate de  
calitate pentru 
toti locuitorii 

Crearea/reablitarea/
modernizarea/extin-
derea si 
diversificarea  
infrastructurii de  
sanatate 

 
Construirea unei unitati medicale 
si dotarea cu aparatura de 
specialitate, echipamente 
informatice si care asigura buna 
functionare a acesteia 
 

 
 
  
5.000 

 
POR 
Buget local 
Buget de stat 

 
Consiliul  
Judetean 
Bacau 

 
2018-2020 

 2.2.1 – Cresterea 
 accesului la  
servicii  de sana- 
tate de calitate 

 Construirea unui serviciu de 
ambulanta si dotarea cu 
aparatura de specialitate, 
echipamente informatice si care 
asigura buna functionare a 
acestuia 

 
 
5.000 

 
POR 
Buget local 
Buget de stat 

 
Consiliul  
Judetean 
Bacau 

 
2018-2020 

Directia 2 – 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
locale 

Prioritatea 2.2 - 
Asigurarea acce- 
sului la infrastruc- 
tura si servicii de 
sanatate de cali- 
tate pentru toti  

Crearea/reablitarea/
modernizarea/extin-
derea si diversifica- 
rea infrastructurii 
de sanatate 

Sprijin pentru crearea, extinderea 
si diversificarea serviciilor 
preventive de sanatate, a 
serviciilor medicale destinate 
prevenirii si controlului bolilor cu 
impact major asupra starii de 
sanatate a populatiei 

 
200 

 
POR 
Buget local 
Buget de stat 

 
Consiliul  
Judetean 
Bacau 

 
2018-2020 

 locuitorii 
2.2.2– Cresterea 
accesului la 
servicii  

 Sprijin pentru imbunatatirea/ 
modernizarea cabinetelor de 
medicina de familie, in vederea 
cresterii calitatii actului medical si 
ingrijirii medicale 

 
200 

 
POR 
Buget local 
Buget de stat 

 
Medici de fa- 
milie  

 
2018-2020 

 de sanatate de 
calitate 

Actiuni de educare 
si promovare in 
domeniul sanatatii 

Derularea de programe in 
parteneriat cu medicii de familie 
si/sau alte institutii/autoritati 
locale in randul populatiei, pentru 
cresterea nivelului de educatie in 
vederea mentinerii sanatatii 
 

 
10 

  
Buget local 
Buget de stat 
POSDRU 

 
Medici de fa- 
milie 

 
2017-2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat  mii lei 

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 2.2.2– Cresterea 
accesului la servi 
cii de sanatate de 
calitate 

Actiuni de educare 
si promovare in 
domeniul sanatatii 

Sprijinirea cresterii rolului 
medicului de familie ca si 
consilier de sanatate pentru 
locuitorii orasului 

 
  10 

  
Buget local  
POSDRU 

 
Medici de fa- 
milie 

 
2014-2020 

Directia 2 –  
Dezvoltarea 
infrastructurii 
locale 

Prioritatea 2.3 - 
Asigurarea 
accesului la 
infrastructura si 
servicii sociale 
de calitate  si 
combaterea 
saraciei 

Crearea, 
reabilitarea, 
modernizarea, 
infrastructurii de 
servicii sociale, 
inclusiv dotarea cu 
echipamente 

 
 
 
Infiintarea si dotarea unor centre 
multifuncţionale pentru 
persoanele vârstnice 

 
 
 
 
3.000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  

 
 
ONG-uri 

 
 
2018 

 2.3.1  
Cresterea accesu- 
lui la servicii soci- 
ale 

 Infiintarea si dotarea de centre de 
ingrijire  si asistenta sociala pentru 
persoanele cu dizabilitati 

 
 
2.500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  

 
 
ONG-uri 

 
 
2018 

   Modernizarea Centrului de Recupe- 
rare si Reabilitare Neuropshiatrica 
Darmanesti 
 

 
700 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  

CRRN  
Darmanesti 
ONG-uri 

 
 
2017 

   Infiintarea si dotarea unui centru 
pentru pacienti cu boli psihice 
 
 

 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  

 
 
ONG-uri 

 
 
2019 

   Crearea de servicii specializate 
pentru ingrijirea la domiciliu 
 

 
400 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat 

 
 
ONG-uri 

 
 
2019 

   Transformarea unitatilor medicale 
inchise in centre de servicii 
multifunctionale 
 

 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  

 
 
ONG-uri 

 
 
2019 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat – 
mii lei 

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 2 –  
Dezvoltarea 
infrastructurii 
locale 

Prioritatea 2.3 - 
Asigurarea 
accesului la 
infrastructura si 
servicii sociale 
de calitate  si 
combaterea 
saraciei 

Crearea, 
reabilitarea, 
modernizarea, 
infrastructurii de 
servicii sociale, 
inclusiv dotarea cu 
echipamente 

Construirea de locuinte sociale 
pentru familii defavorizate care 
locuiesc in conditii improprii – nu 
au alimentare cu apa potabila, 
canalizare, posibilitati de incalzire 
a locuintei in perioada iernii 
 

 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  

 
 
ONG-uri 

 
 
2020 

  
2.3.1 - Cresterea 
accesului la  
servicii sociale 

 Construirea de locuine sociale 
pentru tineri 
 

1000 Buget de stat  
Buget local  

 
 
ONG-uri 

 
 
2020 

   Renovarea/transformarea/moder-
nizarea clădirilor abandonate in 
centre comunitare 
 

 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  

 
 
ONG-uri 

 
 
2019 

  Derularea de progra- 
me de promovare 
destinate 
accesului la  
servicii  sociale de 
calitate si  

Realizarea de activitati care au in 
 vedere intensificarea interventiilor 
sociale pentru prevenirea si comba- 
terea fenomenului “copiii strazii 

 
200 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat 
FRDS 

 
 
ONG-uri 

 
 
2019 

  combaterii saraciei Dezvoltarea parteneriatelor public- 
privat care furnizeaza servicii socia- 
le de interes  general 
 

 
150 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat 

 
 
ONG-uri 

 
 
2018 

  Modernizarea 
managementului 
public in administra- 
rea politicilor publice de 
asistenta sociala 

Creşterea calităţii şi numărului 
serviciilor sociale oferite de 
Direcţia de Asistenţă Socială a 
Oraşului 

50 Buget local 
Buget de stat 
FRDS 

 
 
ONG-uri 

 
 
2016 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat – 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 2 –  
Dezvoltarea 
infrastructurii 
locale 

Prioritatea 2.3 - 
Asigurarea 
accesului la 
infrastructura si 
servicii sociale 
de calitate  si 
combaterea 
saraciei 

Modernizarea 
managementului 
public in administra- 
rea politicilor publice de 
asistenta sociala 

Accesarea si derularea de scheme 
de grant ce vizeaza crearea sau 
dezvoltarea serviciilor sociale 

 
200 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat 
FRDS 

 
 
ONG-uri 

 
 
2018 

 2.3.1  
Cresterea acce- 
sului la servicii  
sociale 

 Specializarea resurselor umane 
implicate în furnizarea serviciilor 
sociale 
 
 

 
500 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat 

 
 
ONG-uri 

 
 
2017 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen 

de  

realizare  

Directia 3 -
Sprijinirea 
unei 
economii 
competitiv
e si a dez-
voltarii 
locale 
 

 
3.1 – Crearea unui 
mediu de afaceri 
atractiv, dinamic 
si competitiv 
 

 
Sprijinirea inovarii si 
competitivitatii me- 
diului economic, 
stimularea mediului 
anteprenorial 

 
Crearea si/sau extinderea diferitelor tipuri 
 de structuri regionale/locale de sprijinire a 
afacerilor (construirea, modernizarea, extin- 
derea de clădiri şi anexe aferente, exclusiv 
pentru activităţi de producţie şi servicii pen- 
tru firme, construirea/extinderea infrastruc- 
turii rutiere în interiorul structurii şi a dru- 
murilor de acces,crearea, modernizarea, 
extinderea utilităţilor de bază din interiorul 
structurii de afaceri 
 

 
 
 
2000 

 
 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 
 
ONG-uri 

 
 
 
2019 

   Incurajarea firmelor care folosesc resursele 
umane si materiale existente la nivel local 
 

 
50 

Buget local 
 

Agenti 
economici 

 
2016 

   Sustinerea dezvoltarii IMM-urilor 
 

70 Buget local 
POSCCE 

Agenti  
economici 

 
2016 

   Revitalizarea si reconversia zonelor industri- 
ale 
 

 
100 

Buget local 
Buget de stat 
POSCCE 

Agenti  
economici 

2014 
- 
2020 

   Sprijin pentru dezvoltarea structurilor de 
afaceri existente 
 

80 Buget local  
Buget de stat 
POSCCE 

Agenti  
economici 

 
2017 

   Sprijin pentru crearea de clustere in dome- 
nii ce pot conduce la cresterea competitivi- 
tatii locale si regionale 
 
 
 
 

1000 Buget local 
Buget de stat 
POSCCE 
 

Agenti  
economici 

 
2017 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
Mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen 
de  

realizare 

Directia 3 -  
Sprijinirea 
unei 
economii 
competiti-
ve si a 
dezvoltarii 
locale 
 

3.1 – Crearea unui 
mediu de afaceri 
atractiv, dinamic 
si competitiv 
 

Sprijin pentru dome- 
nii competitive si  
sisteme productive 
integrate, inclusiv  
pentru dezvoltarea  
de produse, servicii 
 si procese tehnolo- 
gice noi, cu valoare 
adaugata crescuta  
“verzi” 

 
 
Sprijin pentru agentii economici care dezvol- 
ta produse favorabile mediului 

 
 
100 

 
 
Buget local 
POSCCE 
 

 
Agenti  
economici 

 
 
2017 

  Imbunatatirea acce- 
sului firmelor la  
servicii de afaceri de 
calitate, inclusiv spri- 
jinirea firmelor tinere 
si antreprenorilor  
tineri; 

 
 
Sprijinirea la nivel local a firmelor tinere in 
 primii ani de activitate, pentru ca acestea 
 sa aiba premisele de a reusi 
 

 
 
100 

 
 
Buget de stat 
 

 
Agenti  
economici 

 
 
2018 

   Crearea de strat-up-uri de catre tinerii 
antreprenori, persoane ce domiciliza in me- 
diul rural, persoane dezavantajate 
 

 
 
50 

 
 
Buget de stat 
 

 
Agenti  
economici 

 
 
2016 

   Sprijinirea dezvoltarii capacitatii antepreno- 
riale a tinerilor 
 

 
 
60 

POSDRU 
Buget de stat 
Buget local 
 

 
Agenti  
economici 

 
 
2015 

   Reamenajarea terenurilor, cladirilor, siturilor 
industriale dezafectate/abandonate (inclusiv 
activitati de demolare) si pregatirea acestora 
pentru noi activitati economice 

 
 
 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat  
 
 

 
 
 
ONG-uri 

 
 
 
2019 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen 
de  

realizare 

Directia 3  
Sprijinirea 
unei 
economii 
competiti-
ve si a 
dezvoltarii 
locale 

3.1 – Crearea unui 
mediu de afaceri 
atractiv, dinamic si 
competitiv 

Incurajarea si dez- 
voltarea agroturis- 
mului 

 
Cresterea gradului de acoperire cu utilitati  
de baza in mediul rural 

 
 
 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 
 
    - 

 
 
 
2019 

    
 
Cresterea accesibilitatii zonelor rurale 

 
 
 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat 
FEADR  

 
 
 
    - 

 
 
 
2019 

    
 
Cresterea calitatii serviciilor de educatie si 
medicale in mediul rural 

 
 
 
1500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de stat 
FEADR  

 
 
 
    - 

 
 
 
2018 

   Incurajarea activitatilor 
mestesugaresti/artizanale, inclusiv de 
comercializare 
 

 
 
 
200 

POR 
2014-2020 
Buget local 
si de stat  
FEADR 

 
 
 
    - 

 
 
 
2018 

  Actiuni pentru 
promovarea 
producatorilor locali, atat 
la nivelul orasului, 
 cat si la nivelul 
microregiunii  
 
 

 
Campanii de promovare a agentilor economici , a 
identitatii firmelor si produselor /pachetelor de 
servicii ale acestora 

 
 
 
150 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 
 

ONG- 
uri 

 
 
 
2018 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen 
de  

realizare 

Directia 3  
Sprijinirea 
unei 
economii 
competiti-
ve si a 

3.1 – Crearea unui 
mediu de afaceri 
atractiv, dinamic si 
competitiv 

Actiuni pentru 
promovarea 
producatorilor locali, atat 
la nivelul orasului, 
 cat si la nivelul 
microregiunii 

 
Sprijin pentru internationalizare, participare la 
targuri, evenimente de profil, interne si 
internationale 
 
 

 
 
 
100 

 
POR 
Buget de  stat 
Buget local 
  

 
 

ONG-uri 

 
 
2018 

dezvoltarii 
locale 

3.2 – Sprijinirea 
competitivitatii 
produselor locale 

Sprijinirea activitati- 
lor cu profil agricol 

 
 
Crearea, dezvoltarea si imbunatatirea 
infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii 

 
 
 
100 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 
  

 
 

Agenti  
economici  

 
 
2014 
- 
2020 

    
Sustinerea infiintarii de grupuri de produca- 
tori, asociatii, cooperative 
 

 
 
 
100 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
Stat 
 
 
  

 
 

Agenti  
economici  

 
 
2014 
- 
2020 

    
 
Promovarea agriculturii ecologice si instruirea 
producatorilor agricoli cu privirea la cerintele 
tehnologice specifice agriculturii ecologice 
 

 
 
 
150 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 
  

 
 

Agenti  
economici  

 
 
2014 
- 
2020 

    
Modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor 
agricole 

1.000 FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 

Agenti  
economici  

 
2014 
- 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen 
de  

realizare 

Directia 3 - 
Sprijinirea 
unei 
economii 
competiti-
ve si a 
dezvoltarii 
locale 

3.2 – Sprijinirea 
competitivitatii 
produselor locale 

Sprijinirea activitati- 
lor cu profil agricol 

 
 
Dezvoltarea activitatilor non-agricole 

 
 
100 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 
 

 
 

Agenti  
economici  

 
2014 
- 
2020 

    
 
Specializarea si eficientizarea agriculturii 
 

 
 
100 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 

 
 

Agenti  
economici  

 
2014 
- 
2020 

    
 
Sustinerea/promovarea asocierii in domeniul 
agricol 
 

 
 
200 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 

 
 

Agenti  
economici  

 
2014 
- 
2020 

   Incurajarea activitatilor economice alterna- 
tive, care sa permita crearea de noi locuri 
 de munca (cultivarea si procesarea produselor 
agricole ecologice – ciuperci, fructe de pa- 
dure, etc.  
 

 
 
100 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 

 
 

Agenti  
economici  

 
2014 
- 
2020 

   Realizarea/extindere/reabilitare/moderniza- 
re a pietelor publice, comerciale, targuri,  
oboare, etc. (realizare cai de acces, platfor- 
me, parcari, alei pietonale si auto, imprej- 
muiri, grupuri sanitare, racorduri la retelele de 
utilitati, platforme depozitare gunoi) 
 

 
 
 
500 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 

 
 

Agenti  
economici  

 
2014 
- 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  
 

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen 
de  

realizare 

Directia 3  
Sprijinirea 
unei 
economii 
competiti-
ve si a 
dezvoltarii 
locale 

3.2 – Sprijinirea 
competitivitatii 
produselor locale 

Sprijinirea activitati- 
lor cu profil agricol 

 
 
Infiintarea de centre locale pentru 
colectarea produselor agricole  
 

 
 
 
400 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 
  

 
GAL  
VALEA 
MUNTELUI 
Agenti  
economici  

 
 
2014 
- 
2020 

    
Sprijin pentru demararea sau dezvoltarea 
unei afaceri ce vizeaza procesarea 
produselor agricole sau de origine animala 
 

 
 
 
90 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 

 
 

Agenti  
economici  

2014 
- 
2020 

    
 
Imbunatatirea infrastructurii de baza din 
zonele rurale 
 

 
 
500 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de Stat 

GAL  
VALEA 
MUNTELUI 
Agenti  
economici  

2014 
- 
2020 

  Dezvoltarea de  
servicii de promo- 
vare a  producatori- 
lor locali 

 
Organizarea de evenimente de promovare 
a producatorilor locali: expozitii, targuri, 
congrese, forumuri 

 
 
 
70 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 
  

 
 

Agenti  
economici  

2014 
- 
2020 

   Stimularea participarii producatorilor locali 
la evenimente de promovare, atat interne, 
cat si externe 
 
 

 
 
 
50 

FEADR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 
  

 
Agenti  
economici  

 
2014 
- 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 4 – 
Imbunatatirea 
infrastructurii 
energetice in  
Or. Darmanesti 

4.1 – Cresterea 
eficientei ener- 
getice 

Modernizarea, extin- 
derea sistemului de 
iluminat public si a  
retelei de gaze natu- 
rale, inclusiv introdu- 
cerea solutiilor pt.  

 
 
Reabilitarea, modernizarea si extinderea 
sistemului de iluminat public 

 

 
 
 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 
  

 
 
- 

 
 
2015-2020 

  crearea, valorificarea 
energiilor regenera- 
bile in sectorul rezi- 
dential si public 

 
 
Reabilitarea, modernizarea si extinderea 
retelei de gaze naturale 

 
 
 
4000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 
- 

 
 
2015-2020 

  Reabilitarea si 
modernizarea ter- 
mica a cladirilor pu- 
blice, locuintelor si 
firmelor 

 
Reabilitarea si modernizarea termica a 
cladirilor, locuintelor si firmelor 

 
 
 
5000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 
- 

 
 
2015-2020 

    
Reabilitarea, modernizarea sistemelor de 
incalzire ale cladirilor publice si a blocurilor 
de locuinte 
 

 
3000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 
- 

 
 
2015-2020 

 4.2 –  Creste- 
rea  
gradului de  
utilizare a re-
surselor rege- 
nerabile  

Crearea, dezvoltarea si 
utilizarea surselor de 
energie regenerabila 
reabilitare termica si 
cresterea gradului  
de independenta 
energetica prin utili- 
zarea surselor de  
energie regenerabila 

 
 
 
Crearea unei centrale eoliene pentru 
producerea energiei electrice 

 
 
2000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat  

 
 

UAT-uri  
din Micro 
Regiunea 
“Valea 
Muntelui” 

 

 
 
2018-2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 4 – 
Imbunatatirea 
infrastructurii 
energetice in  
Or. Darmanesti 

4.2 –  Creste- 
rea  
gradului de  
utilizare a re-
surselor rege- 
nerabile  

Crearea, dezvoltarea si 
utilizarea surselor de 
energie regenerabila 
reabilitare termica si 
cresterea gradului  
de independenta 
 

 
 
Crearea unei hidrocentrale sau a unui 
grup de microhidrocentarele 

 
 
2000 

 
 
POR 

UAT-uri  
din Micro 
Regiunea 
“Valea 
Muntelui” 
 

2020 

  energetica prin utili- 
zarea surselor de  
energie regenerabila 

Reabilitarea modernizarea termica a 
cladirilor, precum si a sistemelor de 
alimentare cu caldura pentru incalzirea si 
prepararea apei calde menajere, prin 
folosirea panourilor solare sau a altor 
elemente inovative 
 

100 POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de  
stat 

 
- 

 
2016-2018 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 5 
Dezvoltare  
durabila a 
turismului  
local 

5.1 –  Sprijinirea 
valorificarii  
potentialului turistic 
existent 

Imbunatatirea 
imaginii orasului 
Darmanesti  
 

 
Modernizare arhitecturală şi peisagistică  a 
orasului 

 
1500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2019 

   Modernizarea arhitecturala si peisagistica a 
centrului orasului 
 

 
1000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2018 

   Crearea si promovarea “brandu”-lui local 200  Buget local 
POR 

 Agenti 
economici  

2015  

   Renovarea/transformarea/modernizarea  
clădirilor abandonate de pe raza orasului 
 

 
 
1500 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2020 

   
 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
turism si de  

 
 
Crearea / reabilitarea / modernizarea dru- 
murilor de acces catre zonele de interes 
turistic 

 
 
3000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2018 

  agrement, 
promovarea 
potentialului turistic 

Reabilitarea/renovarea obiectivelor turistice 
 ce apartin patrimoniului cultural, istoric, 
ecumenic 

 
 
1200 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2018 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 5 
Dezvoltare  
durabila a 
turismului  
local 
 

5.1 –  Sprijinirea 
valorificarii potentialului 
turistic existent 

 
 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
turism si de 

 
 
Creare/reabilitarea/modernizarea/extinderea 
spatiilor de cazare, inclusiv a infrastructurii 
 de agrement conexe 
 

 
 
3000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
Agenti 
economici  
locali 

 
 
2018 

  agrement, 
promovarea 
potentialului turistic 

Dezvoltarea si extinderea sistemului 
existent de semnalizare a atractiilor 
turistice: panouri, harti turistice pe 
drumurile locale, judetene, nationale, gari, 
autogari 

 
 
1000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2017 

    
 
Dezvoltarea infrastucturii de agrement aso- 
ciate sporturilor de iarna 
 

 
 
1000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
 

 
 
- 

 
 
2018 

    
 
 
Infiintarea unei partii de schi si sanius 
 

 
 
7000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
 

 
 
- 

 
 
2020 

    
 
Realizarea/modernizarea traseelor montane, a 
retelei de cabane si refugii montane 
 

 
 
1000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
 

 
 
- 

 
 
2018 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 5 
Dezvoltare  
durabila a 
turismului  
local 
 

5.1 –  Sprijinirea 
valorificarii potentialului 
turistic existent 

 
 
 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
turism si de 

 
Dezvoltarea si diversificarea infrastructurii  
fizice de agrement necesara petrecerii tim- 
pului liber, crearea, amenajarea, modernizarea 
zonelor de agrement 

 
 
5000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
 

 
 
- 

 
 
2020 

  agrement, 
promovarea 
potentialului turistic 

 
Crearea/modernizarea centrelor de informa- 
re si promovare turistica 

 
 
1000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
 

 
 
- 

 
 
2020 

   Modernizare turistica a zonei Valea Uzului 
 

 
 
6000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2020 

    
Reabilitarea, modernizarea drumului spre 
zona Valea Uzului, asigurarea electricitatii 
zonei, amenajarea unor zone speciale de 
popas, de campare, etc. ( in scopul 
atragerii turistilor) 

 
 
4000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2019 

    
 
Realizarea unei cai de acces spre Ardeal 
 

 
 
5000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

Solicitant 
Consiliul 
Judetean 
Bacau 
- 

 
 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 
 
Directia 5 
Dezvoltare  
durabila a 
turismului  
local 
 

 
 
5.1 –  Sprijinirea 
valorificarii potentialului 
turistic existent 

 
 
 
 
Dezvoltare 
economica locala 
prin valorificarea 
specificului turistic 

 
Investitii in dezvoltarea turismului rural 
(turism montan, ecvestru, etc.) si 
agroturismului 
 
 
 

 
 
2000 

FEADR  
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
 

 
 
Agenti 
economici  

 
 
2020 

  local (montan, 
gastronomic, 
vanatoare, pescuit, 
etc.) 
 
 

 
 
Sprijin pentru organizarea si derularea de 
targuri, expozitii, manifestari culturale, 
festivaluri 
 

 
200 

 
Buget local 
Buget de  
stat  
POR 

 
Agenti 
economici 

 
Anual  

    
 
Sprijin pentru derularea de campanii de 
promovare integrata a produsului turistic 
local la targuri de profil, interne si 
internationale 
 

 
100 

 
 
Buget local 
Buget de  
stat  
POR 
FEADR 

 
 
Agenti 
economici 

 
Anual  

    
Derularea de campanii de reconstructie si 
promovare a traditiilor locale (festivaluri, 
targuri, expozitii interne si internationale) 
 
 
 
 
 
 

 
150 

 
Buget local 
Buget de  
stat  
FEADR 

 
Agenti 
economici 

 
Anual  
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 5 
Dezvoltare durabila 
a turismului local 

5.1 –  Sprijinirea 
valorificarii potentialului 
turistic existent 

Valorificarea 
durabila a 
patrimoniului 
cultural cu potential 
turistic 

Reabilitarea/renovarea monumentelor 
istorice, a cladirilor si monumentelor de 
patrimoniu, conservarea patrimoniului 
cultural al orasului 

 
 
5000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2020 

    
Derularea de activitati culturale de 
reconstructie si afirmare a traditiilor 
deosebite din orasul nostru 
 

 
 
200 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
Anual  

  Realizarea de 
parteneriate si 
activitati la nivelul 
microregiunii Valea 
Muntelui si nu 
numai in vederea 
promovarii si 
imbunatatirii 
potentialului turistic  
 

 
Dezvoltarea de retele de comunicare intre 
centrele de informare si promovare 
turistica din zona si cele 
nationale/internationale, integrarea 
standardizata a acestora prin 
interconectare 

 
 
500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
- 

 
 
2018 

   Sprijin organizarea si derularea de targuri, 
expozitii, manifestari culturale, festivaluri 
la nivelul microregiunii 
 
 

 
 
300 

 
POR 
Buget de  
stat 
Buget local 
  

 
 
- 

 
 
2018 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 6 –
Imbunatati- 
rea conditii- 
lor de mediu 
la nivel local 

6.1 –  Protejarea 
mediului, biodiver- 
sitatii si peisajului  
prin realizarea de  
investitii specifice  

 
 
Investitii in 
crearea/reabilitarea
/ modernizarea/ 

Modernizarea, extinderea retelei de 
furnizare a apei potabile 

 
1000 

POS MEDIU 

2014-2020 
Buget local 
Buget de 
Stat  

 
 
ADIB  
Bacau 

 
 
2020 

si regional aquis-ului comuni- 
tar si valorificarea  
siturilor naturale 

extinderea retelelor 
de apa potabila si 
canalizare la nivel 
local 

 
Modernizarea si extinderea retelei de 
canalizare 

 
6500 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
ADIB  
Bacau 

 
 
2020 

   Construirea si/sau extinderea, 
retehnologizarea, reabilitarea si 
modernizarea instalatiilor de epurare a 
apelor uzate menajere si/sau industriale 
 

 
4500 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
ADIB  
Bacau 

 
 
2020 

  Investitii in sisteme 
de managent 
integrat al 
deseurilor 

Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deseurilor 
 

 
6500 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
ADIS  
Bacau  

 
 
2020 

   Achizitionarea de echipamente pentru 
realizarea colectarii selective a deseurilor, 
constructia de statii de sortare, de tratare, 
constructia de depozite ecologice 
 

 
3500 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
ADIS  
Bacau  

 
 
2020 

    
Realizare/modernizare/extindere platforme 
de gunoi 
 

 
3500 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
ADIS  
Bacau  

 
 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 6 –
Imbunatati- 
rea conditii- 
lor de mediu 
la nivel local 

6.1 –  Protejarea 
mediului, biodiver- 
sitatii si peisajului  
prin realizarea de  
investitii  

Investitii in sisteme 
de managent 
integrat al  

 
Achiziţii de mijloace de transport ecologice 
 

 
1500 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
-  

 
 
2020 

si regional specifice aquis-ului 
comunitar si 
valorificarea siturilor 
naturale 

deseurilor Construirea facilităţilor de sortare, 
compostare şi reciclare 
 

 
1000 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
ADIS  
Bacau  

 
 
2020 

   Investitii pentru curatenia orasului 
 

 
700 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

-  
 
2020 

   Ecologizarea terenurilor afectate de 
depozitarea ilegala a deseurilor 
 

 
800 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

-  
 
2019 

   Investitii in sisteme 
de managent al 
riscurilor si a 
cresterii capacitatii 
de interventie in  

Reabilitarea, amenajarea lacurilor, 
cursurilor de apa 

 
4800 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

Adm. 
Bazinala  
“Siret” 

 
 
2019 

  situatii de urgenta Reablitari cursurilor de apa afectate de 
calamitati 

 
4100 

POS MEDIU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
 

Adm. 
Bazinala  
“Siret” 

 
 
2019 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 6 
Imbunata- 
tirea condi- 
tiilor de  
mediu la  
nivel local si 
regional 

6.1 –  Protejarea 
mediului, biodiversi 
tatii si peisajului  
prin realizarea de 
investitii specifice aquis-
ului comunitar si 
valorificarea situri- 

Investitii in sisteme 
de managent al 
riscurilor si a 
cresterii capacitatii 
de interventie in  
situatii de urgenta 

Amenajarea torentilor 
 

 
1800 

POS MEDIU 

POR 
FEADR 
Buget local 
Buget de 
stat  

-  
 
2017 

 lor naturale  Lucrari de stabilizare si protectie a 
terenurilor impotriva alunecarilor si de 
combatere a eroziunii solului 
 

 
2300 

POR 
POS MEDIU 

Buget local 
Buget de 
 stat  

 
Directia 
Ptr. 
Agricultura 

 
 
2019 

   Amenajarea consolidarea malurilor raurilor 
si a zonelor adiacente acestora 
 

 
1700 

POR 
POS MEDIU 

Buget local 
Buget de 
 stat  

Adm. 
Bazinala  
“Siret” 

 
 
2018 

   Executia de sisteme colectoare si dirijare 
a apelor pluviale 
 

 
800 

POR 
POS MEDIU 

Buget local 
Buget de 
 stat  

-  
 
2019 

   Realizarea/modernizarea/reabilitarea 
podurilor, podetelor, puntilor pietonale 

 
300 

POR 
POS MEDIU 

Buget local 
Buget de 
stat  

-  
 
2017 

   Investitii in amenajarea cursurilor apa si 
realizarea unor sisteme de avertizare-
alarmare sonora a populatiei si a 
obiectivelor din zonele potential afectate 

 
5000 

POR 
POS MEDIU 

Buget local 
Buget stat  

Adm. 
Bazinala  
“Siret” 

 
 
2019 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

    
Investitii ce vizeaza implementarea 
sistemelor de monitorizare a calitatii 
factorilor de mediu (apa, aer, sol), precum 
si a poluarii fonice 
 

 
2000 

Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 

APM 
Bacau 

 
 
2016 

    
Investitii ce urmaresc stoparea poluarii, 
respectiv depoluarea raurilor si lacurilor, 
inclusiv actiuni de repopulare a acestora 
 

 
2000 

Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
 POS MEDIU 

APM 
Bacau 

 
 
2016 

Directia 6 
Imbunatati- 
rea conditii- 
lor de mediu 
la nivel local 
si regional 

6.1 –  Protejarea 
mediului, biodiversi 
tatii si peisajului  
prin realizarea de 
investitii specifice  
aquisului comunitar si 
valorificarea siturilor 
naturale 

Investitii in sisteme 
de managent al 
riscurilor si a 
cresterii capacitatii 
de interventie in  
situatii de urgenta 

 
Realizarea lucrarilor de prevenire, 
respectiv de combatere a fenomenelor de 
panta (reimpaduriri, reablitari cursuri de 
apa afectate de calamitati, amenajari 
torenti, lucrari de stabilizare si protectie a 
terenurilor impotriva alunecarilor, alte 
lucrari de combatere a eroziunii solului) 

 
5000 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
stat  
POS MEDIU 

 
 
Adm. 
Bazinala  
“Siret” 
Romsilva  

 
 
2019 

   Investitii pentru stabilizarea versantilor din 
apropierea cailor de acces 
 

 
1000 

POR 
POS MEDIU 

2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
Romsilva 

 
 
2019 

   Modernizarea sistemului de deszapezire, 
prin achizitia de mijloace tehnice necesare 
pentru interventii 
 

 
1000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
POS MEDIU 

Consiliu  
Judetean 
Institutia 
Prefectului 

 
 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 
Directia 6 
Imbunatati- 
rea conditii- 
lor de mediu 
la nivel local 
si regional 

 
 
6.1 –  Protejarea 
mediului, biodiver- 
sitatii si peisajului  
prin realizarea de 
investitii specifice  

 
 
 
Derularea de 
programe de 
impadurire, de 
creare a unor  

 
 
 
Conservarea mediului inconjurator 
asociata cu conservarea terenurilor, 
padurilor si peisajului 

 
 
2000 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 

 
 
2016 

 aquis-ului comuni- 
tar si valorificarea 
siturilor naturale 

perdele forestiere si 
spatii verzi 

 
 
 
Dezvoltarea si valorificarea domeniului 
silvic 
 

 
 
3000 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
Romsilva  

 
 
2018 

    
Cresterea suprafetelor impadurite 
 

 
 
2000 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
Romsilva  

 
 
2016 

   Derularea de programe de creare de 
perdele forestiere de protectie a 
terenurilor agricole 
 

 
 
2000 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 
Directia  
ptr. 
Agricultura 

 
 
2018 

  Prezervarea 
biodiversitatii 
 

Realizarea de studii de evaluare a starii de 
conservare a habitatelor si speciilor din 
ariile naturale protejate apartinatoare 
orasului 
 
 

 
 
2000 

Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
 

 

 
APM 
Bacau 

 
 
2016 



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     ORASUL DARMANESTI 

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A ORASULUI  DĂRMĂNEŞTI PENTRU  PERIOADA 2014-2020 182 

Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 
Directia 6 
Imbunatati- 
rea conditii- 
lor de mediu 
la nivel local 
si regional 

 
6.1 –  Protejarea 
mediului, biodiver- 
sitatii si peisajului  
prin realizarea de 
investitii specifice 
  

Prezervarea 
biodiversitatii 
 

Elaborarea sau actualizarea planurilor, 
strategiilor de management a ariilor 
naturale protejate  (inclusiv prin utilizarea 
sistemelor GIS – Sisteme Informationale 
Geografice) 
 
 

 
 
2000 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 

 
 
2016 

 aquis-ului comuni- 
tar si valorificarea 
siturilor naturale 

 Investitii in infrastructura de uz public 
orientata spre protectia si gestionarea 
mediului in ariile naturale protejate 
 

 
 
4000 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 

 
 
2019 

    
 
Organizarea si derularea de campanii de 
constientizare publica in ceea ce priveste 
protectia mediului 

 
 
900 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 

 
 
2019 

   Investitii in derularea de cursuri de 
instruire pentru personalul ariilor naturale 
protejate 
 

 
 
70 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 

 
 
2015 

    
Încurajarea voluntariatului în acţiunile de 
curăţare a mediului înconjurător 

 
 
80 

 
Buget local 
Buget de 
stat –AFM 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 

 
 
2015 

    
Promovarea unui comportamanet 
responsabil fata de mediu 

 
 
80 

 
Buget local 
Buget stat 
POS MEDIU 

 
APM 
Bacau 

 
 
2015 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

 
Directia 6 
Imbunatati- 
rea conditii- 
lor de mediu 
la nivel local 
si regional 

6.2 –  Imbunatatirea 
calitatii mediului 

Actiuni in vederea 
extinderii si 
modernizarii 
infrastructurii de 
agrement si 
sportive 

 
Amenajarea, extinderea si modernizarea 
zonelor verzi (parcuri, scuaruri, etc) 
Amenajarea, extinderea si modernizarea 
zonelor de agrement (spatii de 
promenada) 
 

3500 POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat 

 
- 

 
 
2018 

   Amenajarea, extinderea si modernizarea 
spatiilor verzi si a parcurilor pentru copii 
 

 
1500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat 

 
- 

 
 
2017 

    
Amenajarea, extinderea si modernizarea 
unor spatii de joaca pentru copii in fiecare 
cartier al orasului, inclusiv dotarea 
acestora 
 

 
 
1500 

 
POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat 

 
- 

 
 
2018 

   Amenajarea lacurilor, cursurilor de apa si 
crearea unor spatii de agrement 
 

 
1200 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat 

 
- 

 
 
2019 

 6.3 –  Reabilitarea 
/tratarea 
siturilor/solurilor 
contaminate si/sau  

Decontaminarea/cu
ratarea/tratarea 
suprafetelor 
industriale poluate  

Investitii pentru identificarea riscurilor 
asociate siturilor potential contaminate sau 
contaminate 

 
1400 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget stat 

 
APM 
Bacau 

 
 
2018 

 poluate  si a celor 
brownfield 

si a celor 
brownfield 

Investitii in crearea si implementarea unor 
planuri de actiune privind decontaminarea 
siturilor potential contaminate sau 
contaminate 

 
1200 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget stat 

 
 
APM 
Bacau 

 
 
2017 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 7 – 
Dezvoltarea 
infrastructu
rii in 
vederea 
promovarii  

7.1 –  Promovarea 
incluziunii sociale 
 prin regenerarea 
zonelor rurale si 
 urbane aflate in  
declin 

Extinderea, 
diversificarea si 
imbunatatirea 
accesului grupurilor 
vulnerabile si a  

Constructia de locuinte sociale pentru 
gruparile dezavantajate (inclusiv 
comunitatea roma), care locuiesc in 
conditii improprii 
 

 
 
4500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
stat  

 
 
ONG-uri 

 
 
2020 

incluziunii 
sociale si a 
reducerii 
gradului de 
saracie in 

 comunitatilor 
izolate la conditii 
bune de locuire 

Transformarea (dupa caz) a unitatilor 
medicale inchise in centre de servicii 
multifunctionale 

 
 
5500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
Directia 
Sanatate  
Publica  

 
 
2020 

orasul 
Darmanesti 

  Derularea de programe orientate catre 
asigurarea accesului gratuit si universal al 
copiilor/tinerilor apartinand minoritatii 
romilor la educatie 
 

 
200 

 
Buget local 
Buget de 
Stat 
FRDS 

 
 
- 

 
 
2015-2020 

  Investitii in 
infrastructura de 
sanatate, educatie 
si ocupare,  servicii 
sociale 

Derularea de programe pentru 
promovarea educatiei incluzive prin 
eliminarea segregarii si combaterea 
discriminarii (scoala dupa scoala, sau a 
doua sansa) 

 
200 

Buget local 
Buget de 
Stat 
FRDS 

 
ISJ Bacau 
 

 
 
2015-2020 

   Reducerea ratei de parasire timpurie a 
scolii, in special in cazul populatiei rome 
 

 
200 

Buget local 
Buget de 
Stat 
FRDS 

 
 
Birou jud 
Pt. Romi 

 
 
2015-2020 

   Organizarea si derularea de cursuri de 
formare pentru mediatorii scolari, sanitari, 
cadre didactice din doemniul educatiei 
incluzive, educatiei interculturale care 
sustine principiile non-discriminarii 

 
150 

Buget local 
Buget de 
Stat 
FRDS 

 
Birou jud 
Pt. Romi  
 

 
 
2015-2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

   Sprijinirea facilitatii accesului persoanelor 
dezavantajate la serivicii de informare, 
consiliere, formare profesionala si mediere 
pe piata muncii 

 
 
500 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
AJOFM 

 
 
2014-2020 

   Actiuni preventive si active de integrare 
pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile 
 
 

 
200 

 
Buget de 
 stat 
Buget local 
 

 
AJOFM  

 
 
2015-2020 

Directia 7 – 
Dezvoltarea 
infrastructu

rii in 
vederea 

promovarii  

7.1 –  Promovarea 
incluziunii sociale 
 prin regenerarea 
zonelor rurale si  
urbane aflate in  
declin 

Investitii in 
infrastructura de 
sanatate, educatie 
si ocupare,  servicii 
sociale 

 
 
Cresterea accesului la formare 
profesionala continua 

 
200 

 
Buget de 
 stat 
Buget local 
POSDRU 

 
AJOFM 

 
 
2015-2020 

incluziunii 
sociale si a 
reducerii 

gradului de 
saracie in  

  Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinde
rea infrastructurii educationale 
 

 
 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
 Inspectorat  
Scolar 

 
 
2020 

orasul 
Darmanesti 

  Crearea, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea infrastructurii de servicii 
sociale, inclusiv dotarea acestora 

 
 
200 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
 AJPIS 

 
 
2020 

   Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinde
rea infrastructurii de sanatate adaptata la 
nevoile populatiei defavorizate 
 

 
 
5000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
Directia 
Sanatate  
Publica  

 
 
2014-2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei   

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

  Investitii in 
infrastructura de 
sanatate, educatie 
si ocupare,  servicii 
sociale 

Crearea, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea centrelor comunitare care 
acorda servicii sociale integrate(educatie, 
sanatate, ocupare, dezvoltare comunitara) 
 

 
 
1000 

 
POR 
Buget stat 
Buget local 
 

 
Inspectorat  
Scolar  
 

 
 
2015-2020 

Directia 7 – 
Dezvoltarea 
infrastructu

rii in 
vederea 

promovarii  
incluziunii 

7.1 –  Promova- 
rea incluziunii  
sociale prin regenerarea  
zonelor rurale si urbane 
aflate in declin 

 Infiintarea de centre de ingrijire si 
asistenta sociala pentru persoanele cu 
handicap, varstnici 

 
 
2000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
 AJPIS 

 
 
2020 

sociale si a 
reducerii 

gradului de 
saracie in 

orasul 
Darmanesti 

  Identificarea de oportunitati pentru 
integrarea pe piata muncii a persoanelor 
cu dizabilitati 

 
 
100 

POR 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
 AJOFM 

 
 
2020 

  Stimularea ocuparii 
prin intermediul 
activitatilor 
economice sociale 

Sprijinirea initiativelor locale pentru 
dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a 
persoanelor ce apartin grupurilor 
dezavantajate 
 

 
 
150 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  

 
 
 AJOFM 

 
 
2019 

  Activitati de 
dezvoltare 
comunitara 
integrata 
(informare/consilier
e/mediere),in vede- 
rea cresterii gra-
dului de coeziune  

 
Organizare de campanii pentru 
combaterea discriminarii 
 
 

 
 
1000 

POSDRU 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat  
FRDS 

 
 
 Ong-uri 

 
 
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 8 – 
Asigurarea 
unei bune 
guvernante 
la nivel 
local 

8.1 –  
Imbunatatirea 
coeziunii dintre 
administratia  
 

Dezvoltarea 
capacitatii de 
planificare 
strategica 

Pregătirea personalului din administraţia 
publică în domenii strategice, respectiv: 
managementul proiectelor, achiziţii 
publice, management financiar 

 
 
100 

PODCA 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat 

 
ANFP 

 
Anual 

 publica locala si 
cetateni si 
cresterea 
transparentei 

  
Cresterea capacitatii administratiei publice 
locale in dezvoltarea si implementarea de 
proiecte 

 
 
100 

PODCA 
2014-2020 
Buget local 
Buget de 
 stat 

ANFP 
Consiliul 
Judetean  
Institutia 
Prefectului  

 
2017 

   Consolidarea capacitatii administrative a 
autoritatilor locale in vederea accesarii 
fondurilor comunitare (realizarea de 
planuri, strategii si proiecte, 
implementarea si monitorizarea acestora) 

 
 
150 

 
PODCA 
2014-2020 

 
Consiliul 
Judetean  
Institutia 
Prefectului 

 
 
2018 

   Elaborarea/revizuirea strategiilor de 
dezvoltare, planurilor urbanistice si de 
amenajare a teritoriului 

 
200 

 
PODCA 
2014-2020 

 
Consiliul 
Judetean 

 
2016 

  Formarea 
personalului din  

 
Training si formare profesionala continua; 

200 
 

Buget local 
PODCA 

 
ANFP 

 
Anual 

  administratia 
publica 
 

Dezvoltarea de programe de formare 
profesionala pentru salariati UAT 
Darmanesti, in special cele ce vizeaza 
instruirea la locul de munca si cele tip 
online (e_educatie) 

 
 
200 

 
Buget local 
PODCA 

 
ANFP 

 
Anual 

  Stimularea 
schimburilor de 
experienta si a 
cooperarii 
teritoriale 

Organizarea de schimburi de experienţă 
cu autorităţi locale din România sau 
Uniunea Europeană 

300 PODCA 
2014-2020 
Buget local 
si de stat 

Consiliu 
judetean 

 
2015-2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 8 – 
Asigurarea 
unei bune 

guvernante 
la nivel 

local 

8.1 –  
Imbunatatirea 
coeziunii dintre 
administratia  
publica locala si cetateni 
si cresterea 
transparentei 

Stimularea 
schimburilor de 
experienta si a 
cooperarii 
teritoriale 

Creşterea performanţelor administraţiei 
publice locale şi a interacţiunii acesteia cu 
cetăţeanul prin implementarea unor soluţii 
de e-guvernare la nivelul oraşului 

 50 Buget local 
si de stat 

Consiliu 
judetean 
Institutia 
Prefectului 

 
2016-2018 

   Participarea in programele ce vizeaza 
transferul de expertiza din partea altor 
institutii de profil din Uniunea Europena 

 100 PODCA 
2014-2020 
Buget local 
si de stat 

Consiliu 
judetean 

 
2016-2018 

  Implementarea 
sistemelor 
informatice tip e-
administratie 

Realizarea de puncte pentru accesul 
publicului la informare (PAPI – Punct de 
Acces Public la Informatie) 
 

 
400 

POSCCE ONG-uri  
2017 

  Implementarea 
sistemelor de 
management 
 

Investitii in implementarea si certificarea 
sistemelor de management al calitatii si 
implementarea si certificarea sistemelor 
de management integrate Calitate-Mediu 
 

 100 PODCA 
2014-2020 
Buget local 
si de stat 

Institutia 
Prefectului 

 
2018 

  Continuarea 
reformei in 
administratia 
publica 
 

Reabilitare/extindere/modernizare sediu 
administrativ Primarie 
 

 
500 

POR 
2014-2020 
Buget local 
si de stat 

-  
2019 

   Construirea unui nou sediu al Primariei  
3000 

POR 
2014-2020 
Buget local 
si de stat 
 
 

-  
2020 
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Directia  
strategica 

Obiectiv  
operational  

Nivel tactic 
Masuri 

Nivel operational 
Proiecte 

Buget  
estimat 
Mii lei  

Sursa de 
 finantare  

Parteneri  Termen de 
realizare  

Directia 8 – 
Asigurarea 
unei bune 

guvernante 
la nivel 

local 

8.1 –  
Imbunatatirea 
coeziunii dintre 
administratia  
publica locala si ce- 
tateni  

Continuarea 
reformei in 
administratia 
publica 
 

 
 
Realizarea delimitarii domeniului public si 
privat al Primariei 

  
500 

PODCA 
2014-2020 
Buget local 
si de stat 

OCPCI  
2018 

 si cresterea 
transparentei 

 Dezvoltarea gradului de acoperire 
geografica, de incluziune a inregistrarilor 
proprietatilor in Sistemul Integrat de 
Cadastru si Carte Funciara  

900 Buget local  
si de stat 

OCPCI  
2020 
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Capitolul VII. Monitorizarea si evaluarea strategiei 
 

1. STRUCTURA SI METODOLOGIA DE LUCRU PENTRU COMITETUL DE EVALUARE SI MONITORIZARE 
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 1. Structura si metodologia de lucru pentru comitetul de evaluare si monitorizare 

                 
              Strategia de dezvoltare economica si sociala a oraşului Dărmăneşti  a fost elaborata in vederea integrarii si dezvoltarii comunitatii locale in 
contextul national si european postaderare, caracterizat de coexistenta unor oportunitati deosebite de dezvoltare, concomitent cu o concurenta 
acerba pe plan intern si extern pentru fondurile nationale  si europene nerambursabile, dublata de o criza economica nationala extrem de puternica. 
 Documentul elaborat prezinta situatia locala existenta la nivelul oraşului Dărmăneşti-judet Bacau si perspectivele de dezvoltare pentru 
perioada 2014-2020. 
 La momentul actual nu pot fi identificati, insa, in mod corect si corent toti factorii care vor influenta politicile publice in urmatorii ani. De 
asemenea planul de actiuni va necesita actualizari pe masura ce o parte din proiectele mentionate in acest document vor fi finalizate sau vor fi 
identificate altele, mai fezabile. 
           In anul 2010 a fost elaborata si Strategia Europa 2020 care este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de 
depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului nostru de 
dezvoltare şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. Pentru ca acest 
lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în următorul deceniu. Ele acoperă domenii 
precum ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei şi energia/clima.  
De asemenea, strategia cuprinde 7 iniţiative majore care oferă un cadru prin care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii 
prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea 
sărăciei şi eficienţa energetică. 
 Europa 2020 va fi un succes doar dacă va face obiectul unui efort hotărât şi concertat, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. La nivelul 
UE se iau decizii esenţiale pentru a definitiva piaţa unică în domeniul serviciilor, energiei şi produselor digitale şi pentru a realiza investiţii în 
conexiuni transfrontaliere esenţiale. La nivel naţional, mai sunt încă numeroase obstacole în calea concurenţei şi a creării de locuri de muncă pe 
care trebuie să le eliminăm. Aceste eforturi vor avea impactul dorit numai dacă vor fi combinate şi coordonate. 
Acesta este motivul pentru care succesul Strategiei Europa 2020 se bazează, în mare măsură, pe proceduri şi structuri de guvernanţă noi, pe care 
UE le-a pus în aplicare începând cu 2010. În centrul lor se află ciclul anual de coordonare a politicilor economice, cunoscut sub denumirea de 
„semestrul european”. În cadrul acestuia, Comisia Europeană şi Consiliul UE oferă orientări politice, statele membre se angajează să realizeze 
reforme, iar Comisia furnizează recomandări specifice fiecărei ţări, aprobate la cel mai înalt nivel de către liderii naţionali reuniţi în cadrul Consiliului 
European. Statele membre trebuie să ţină cont de aceste recomandări în elaborarea politicilor şi a bugetelor naţionale. 
            Pentru a monitoriza progresele inregistrate prin implementarea proiectelor, administratia publica locala  Dărmăneşti (APL) trebuie sa-si 
puna la punct un sistem coerent si concret de urmarire a modului in care sunt realizate si mai ales a impactului pe care acestea le au asupra 
comunitatii. Abordarea acestei maniere implica insa si participarea altor institutii guvernamentale si neguvernamentale, fara de care monitorizarea 
nu ar fi completa. In acest sens, recomandata Agentie/structura de dezvoltare locala poate juca un rol determinant.  
 Este de preferat ca cele trei domenii (implementare, monitorizare si evaluare) sa reprezinte preocuparea unor structuri diferite, evitandu-se 
cazurile in care aceleasi structuri indeplinesc concomitetnt rolurile de implementare si evaluare.  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_ro.htm
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 La nivelul APL  Dărmăneşti trebuie sa functioneze un mecanism de monitorizare a implementarii proiectelor pe axa: Primar – Viceprimar – 
Consiliul Local. De asemenea serviciile si compartimentele din Primarie trebuie sa aiba sarcini precise in activitatea de monitorizare a proiectelor 
implementate. Partea de evaluare trebuie sa fie asigurata de organisme independente (de preferat din afara APL) care urmaresc gradul de realizare 
a indicatorilor pentru fiecare din proiectele implementate. Pe langa aceasta, foarte importanta este evaluarea impactului produs de respectivele 
proiecte asupra comunitatii locale. Este de subliniat ca acest impact se poate evalua dupa o perioada relativ mare dupa implementarea proiectelor.  

 
Indicatori de monitorizare  

                     Indicatorii socio – economici structurati pe domeniile strategice care trebuie urmariti anual sunt urmatorii: 
 
 

Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

INFRASTRUCTURA  
Drumuri  Lungimea totala de drumuri europene, nationale, 

judetene (Km)  
AND  

 Lungimea totala de strazi (Km)  Primaria  Dărmăneşti  
 

 Sporul anual de drumuri (%)  Primaria Dărmăneşti 

Retele de distributie  Lungimea totala retea canalizare (Km)  Primaria Dărmăneşti 

 Sporul anual retele de distributie apa (%)  Primaria Dărmăneşti 

 Sporul anual retele de distributie caldura (%)  Primaria Dărmăneşti 

  Sporul anual retea de canalizare (%)  Primaria Dărmăneşti 

Comunicatii Numar total abonati retele de comunicatii  Furnizorii de servicii  

 Sporul anual al conectarii la retele de comunicatii (%)  Furnizorii de servicii  

Servicii publice Numarul total de cetateni deserviti (anual) Primaria Dărmăneşti 

 Numarul de reclamatii  Primaria Dărmăneşti 
 

Locuinte   Numar de persoane fara locuinta Primaria Dărmăneşti 
 

 Persoane fara locuinta (% din totalul populatiei rezidente 
in oras) 

Primaria Dărmăneşti 

 Persoane fara locuinta (% din totalul populatiei rezidente 
in oras)  

Primaria Dărmăneşti 
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Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

 Pretul mediu al unei locuinte, raportat la venitul mediu 
anual pe gospodarie  

Primaria Dărmăneşti 

 Locuinte fara acces la infrastructura de baza (energie, 
apa, canalizare) (%)  

Primaria Dărmăneşti 

 Suprafata de locuit pe locuitor (m2)  
 

Primaria Dărmăneşti 

 Rezidenti care achizitioneaza si detin locuinte in 
proprietate  

Primaria Dărmăneşti 

 Populatie care locuieste in locuinte sociale (%)  Primaria Dărmăneşti 

 Populatie care locuieste in locuinte inchiriate (%)  Primaria Dărmăneşti 

 Numar de locuinte conventionale  Primaria Dărmăneşti 

 Locuire in case (%)  Primaria Dărmăneşti 

 Locuire in apartamente (%)  Primaria Dărmăneşti 

 Locuire in alte tipuri de locuinte (%)  Primaria Dărmăneşti 

 Numarul de locuinte nou construite anual (locuinte 
sociale sau particulare)  

Primaria Dărmăneşti 

 Locuinte conectate la reteaua de distributie a apei 
potabile (%)  

Primaria Dărmăneşti 

 Locuinte conectate la reteaua de canalizare (%)  Primaria Dărmăneşti 

 Locuinte conenctate la reteaua de energie electrica (%)  Electrica  

Mediu Numarul de zile in care concentratia de SO2 depaseste 
valoarea maxima admisibila (125μg/m3) (media pe24h) 

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau 

Aer Numarul de zile in care concentratia de NO2 depaseste 
valoarea maxima admisibila (200mg / m3) (media pe 
24h)  

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau 

 Numarul de zile in care concentratia de O3 depaseste 
valoarea maxima admisibila (125μg / m3) (media pe 8h)  

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau 

 Emisiile de CO2 / locuitor  Agentia pentru Protectia Mediului Bacau 

Zgomot  Populatie expusa nivelului de zgomot superior valorii de 
65 db (media pe 24h)  
 
 

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau 
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Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

Apa  Numarul de determinari privind parametrii chimici ai apei 
potabile efectuate in decursul unui an care depasesc 
valorile prescrise in standardele internationale (OMS)  

Directia de Sanatate Publica Bacau  

 Numarul de determinari privind parametrii biologici ai 
apei potabile efectuate in decursul unui an care 
depasesc valorile prescrise in standardele internationale 
(OMS si Directiva 80/778/EEC)  

Directia de Sanatate Publica Bacau  

 Consumul anual de apa pe locuitor (m3 )  
 

SC Compania de Apa Bacau  

Clima  Numarul de zile cu precipitatii (media pe an) Centrul meteorologic Bacau 

 Zile cu soare (media pe an) Centrul meteorologic Bacau 

Managementul deseurilor Cantitatea de deseuri solide (menajere si industriale) 
colectata anual (tone / locuitor) 

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau 

 Deseuri solide (menajere si industriale) procesate la 
gropile de gunoi, incineratoare si unitati de reciclare (%)  
 

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau;  
Serviciul de Salubritate  

 Volumul materialelor reciclate  Agentia pentru Protectia Mediului Bacau;  
Serviciul de Salubritate  

 Cantitatea de deseuri solide colectate anual  Agentia pentru Protectia Mediului Bacau;  
Serviciul de Salubritate  

 Procentul deseurilor reciclate in unitati specializate  Serviciul de Salubritate  

 Numarul de arbori plantati anual  Primaria  Dărmăneşti  
 

Utilizarea terenurilor Cresterea suprafetei spatiilor verzi, anual Primaria  Dărmăneşti  

 Numarul de terenuri de sport in fiecare cartier  Primaria  Dărmăneşti  

 Spatii verzi cu acces public (m2/locuitor)  Primaria  Dărmăneşti  

 Distributia utilizarii terenurilor (%) si terenuri neutilizate 
(%) in intravilan  

Primaria  Dărmăneşti  

 Suprafata urbana destinata activitatilor specifice de 
amenajare a teritoriului si conservare (%)  

Primaria  Dărmăneşti  
 

 Densitatea populatiei (locuitori / km2)  Directia Judeteana de Statistica Bacau 
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Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

Transportul local Distributia utilizarii mijloacelor de transport, autobuz,  
autoturism, bicicleta (%) 

Primaria  Dărmăneşti  
 

 Caracteristici ale transportului (scop, distanta si mijloc 
de transport) 

Primaria  Dărmăneşti  
 

 Numarul de automobile inregistrate local /1000 locuitori Primaria  Dărmăneşti  
 

 Numarul de accidente rutiere cu consecinte grave 
(decese, raniri grave)/1000 locuitori 
 

Inspectorat Judetean de Politie-Sectia rutiera  

 Nr. mediu de pasageri in vehicule motorizate Inspectorat Judetean de Politie-Sectia rutiera 
 

Energia Consumul total pe categorii de surse de energie 
(carbune, gaz, electrica, petrol)  

Directia judeteana de Statistica Bacau  

 Consumul anual de energie electrica pe locuitor (kw / 
locuitor 

Directia judeteana de Statistica Bacau 

ECONOMIC    

 Distributia fortei de munca (femei / barbati) pe sectoare  Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca  

 PIB/locuitor la nivel local  Administratia Financiara  

 Numarul de companii cu sediul in municipiu  Oficiul Registrului Comertului   

 Numarul de firme inregistrate anual  Oficiul Registrului Comertului   

 Spatii comerciale si birouri neocupate  Primaria  Dărmăneşti  

 Numarul de turisti/an inregistrati in unitatile de cazare  Directia Judeteana de Statistica  

 Cifra de afaceri a companiilor private (Euro)  Oficiul Registrului Comertului   

 Numarul de firme pe domenii de activitate (productie – 
comert – servicii)  

Oficiul Registrului Comertului   

 Aportul la PIB al firmelor functie de domeniul de 
activitate (industrie – agricultura – turism)  

Oficiul Registrului Comertului   

 Volumul investitiilor anuale (Euro)  Oficiul Registrului Comertului   
 

 Volumul investitiilor straine (Euro)  
 

Oficiul Registrului Comertului   
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Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

Social - Populatia Populatia totala distribuita pe sexe si grupe de varsta Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Populatie cu varsta sub 16 ani (%) si populatie cu varsta 
peste varsta medie de pensionare (%)  

Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Numarul de persoane care parasesc orasul  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Numarul de persoane care intra in oras  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Populatia de origine romana (% din total)  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Alte nationalitati (% din total)  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

Gospodarii Total gospodarii Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Marimea medie a gospodariilor  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Gospodarii cu o persoana (%)  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Gospodarii cu familie (%)  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Gospodarii detinute de pensionari  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

Forta de munca Populatia activa (femei, barbati, total) 
  

Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca Bacau  

 Personal angajat (femei, barbati, total)  Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca Bacau 

 Rata activitatii (femei/barbati/total)  Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca Bacau 

 Numarul total de someri  Agentia Judeteana pentru Ocuparea 
 Fortei de Munca Bacau 

 Rata somajului (pe sexe)  Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca Bacau 

 Someri barbati/femei (%)  Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca Bacau 

 Someri pe o perioada mai mare de 1 an (%)  Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca Bacau 

 Someri cu varsta sub 25 ani (%)  Agentia Judeteana pentru Ocuparea  
Fortei de Munca Bacau 

Veniturile populatiei Venitul mediu pe gospodarie  Directia Judeteana de Statistica Bacau 
 

 Distributia veniturilor (femei/barbati)  
 

Directia Judeteana de Statistica Bacau 
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 Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

 Numar de familii cu venit peste valoarea medie a 
veniturilor corespunzatoare unui trai decent  

Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Numar de familii cu venit sub valoarea medie a 
veniturilor corespunzatoare unui trai decent  

Directia Judeteana de Statistica Bacau 

 Gospodarii fara autoturism proprietate personala  Directia Judeteana de Statistica Bacau 

Sanatate Numar de medici la 1000 locuitori  Directia de Sanatate Publica Bacau  

 Frecventa si specificul bolilor  Directia de Sanatate Publica Bacau 

 Numarul total de persoane in evidenta  Directia de Sanatate Publica Bacau 

 Speranta de viata la nastere (femei/barbati)  Directia de Sanatate Publica Bacau 

 Rata mortalitatii infantile  Directia de Sanatate Publica Bacau 

 Rata mortalitatii datorate afectiunilor cardiovasculare si 
respiratorii, pentru persoane sub 65 de ani 

Directia de Sanatate Publica Bacau 

Securitatea si pacea sociala Numarul total de infractiuni inregistrate/1000 locuitori pe 
an 

Inspectorat Judetean de Politie Bacau 

 Numarul de crime inregistrate /1000 locuitori pe an  Inspectorat Judetean de Politie Bacau 

 Infractiuni comerciale inregistrate /1000 locuitori pe an  Inspectorat Judetean de Politie Bacau 

 Furturi de/din automobile inregistrate /1000 locuitori pe  
an  

Inspectorat Judetean de Politie Bacau 

 Numarul de politisti locali  Inspectorat Judetean de Politie Bacau 

Educatie  Absolventi ai cursurilor de invatamant liceal care au  
trecut examenul de bacalaureat (%)  

Inspectorat Scolar Judetean Bacau  

 Absolventi ai cursurilor de invatamant liceal care nu au  
trecut examenul de bacalaureat (%)  

Inspectorat Scolar Judetean Bacau 

 Absolventi ai cursurilor de invatamant liceal care  
urmeaza cursurile de invatamant superior (%)  

Inspectorat Scolar Judetean Bacau 

 Absolventi (barbati/femei) de invatamant primar (%)  Inspectorat Scolar Judetean Bacau icator Institutii 
responsabile – surse 
de date  

 Absolventi (barbati/femei) de invatamant secundar (%)  Inspectorat Scolar Judetean Bacau 
 

 Absolventi (barbati/femei) al cursurilor de invatamant  
postuniversitar 

Inspectorat Scolar Judetean Bacau 
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 *)=Bugetul local reflecta evolutia activitatii economico – sociale a oraşului incercand sa realizeze un echilibru intre nevoile comunitatii si 
posibilitaile de satisfacere a acestora, functie de sursele existente la nivel local si a celor atrase (in special din programele Uniunii Europene).  
Veniturile realizate si cheltuielile de functionare a autoritatii locale, precum si cele pentru asigurarea serviciilor prestate pentru comunitate, inclusiv 
programele pentru dezvoltare au urmatoarea structura:  
- incasari din impozite si taxe  

- prelevari de la bugetul de stat  

- venituri cu destinatie speciala  

- venituri din auto-finantare (administratea patrimoniului)  
 
 Un exemplu de bilant previzionat pe cinci ani poate fi urmatorul:    
 

Venituri 
(Euro) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venituri proprii         

Venituri curente         

Venituri din capital         

Venituri cu destinatie         

Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA   

 Numar de angajati in sectorul public  Primaria Darmanesti 

 Cheltuiala publica anuala (Euro) Primaria Darmanesti 

 Datoria publica (%) Primaria Darmanesti 

 Gradul de incasare a obligatiilor (taxe, impozite, 
etc) (%) 

Primaria Darmanesti 

 Managementul financiar al patrimoniului 
(Bilantul consolidat de venituri si cheltuieli al 
Primariei) 

Primaria Darmanesti 

 Numarul de persoane angajate in Primarie Primaria Darmanesti 

 Numarul de persoane din Primarie instruite/an Primaria Darmanesti 

 Proiectia financiara *) Primaria Darmanesti 
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speciala 

Venituri din auto-finantare         

Prelevari din bugetul de stat         

Subventii         

Incasari din rambursarea 
imprumuturilor acordate 

        

Imprumuturi         

Fonduri nerambursabile         

TOTAL VENITURI  
 

        

Servicii publice generale  
 

        

Cheltuieli social-culturale 
TOTAL  

        

Invatamant         

Sanatate  
  

        

Cultura, religie, activitati 
sportive si de tineret  

        

Asistenta sociala, alocatii, 
pensii si indemnizatii  
 

        

Sercvicii si dezvoltare 
publica, locuinte, mediu si 
ape  
 

        

Actiuni economice  
 

        

Agricultura si silvicultura  
 

        

Transporturi si 
telecomunicatii  
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Alte actiuni economice  
 

        

Alte actiuni  
 

        

Imprumuturi acordate  
 

        

Parti de dobanzi si alte 
cheltuieli  
 

        

Rambursari de imprumuturi  
 

        

Fonduri de rezerva  
 

        

Cheltuieli cu destinatie 
speciala  
 
 

        

TOTAL CHELTUIELI  
 

        

BALANTA (total venituri – 
total cheltuieli)  
 

        

 
In fazele de implementare, monitorizare si evaluare sunt foarte importante comunicarea si transparenta, astfel incat APL trebuie sa-si 

dezvolte o strategie de comunicare a fazelor si realizarilor inregistrate in implementarea strategiei.  
 Pentru o buna comunicare cu comunitatea locala, APL trebuie sa foloseasca, in special, intalnirile publice.  
           Intalnirie publice intre APL si comunitatea locala trebuie sa capete un caracter de regularitate (ex. semestrial), avand in vedere impactul 
major pe care aceste intalniri le au asupra informarii corecte a cetateanului si, implicit, a comunitatii locale. 
 
 Identificarea riscurilor 
  O categorie semnificativa de riscuri pe care o autoritate publica locala, indreptatita de lege sa gestioneze si sa armonizeze toate pirghiile 
de dezvoltare ale unei comunitati, este cel legat de cadru legislativ actual. Astfel, in cadrul acestei categorii de riscuri putem identifica cateva 
aspecte definitorii care pot afecta dezvoltarea strategica. 
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 Un factor care afecteaza negativ activitatea primariei consta in lacunele legislatiei pentru reglementarea achizitiilor publice, care creaza 
numeroase dificultati autoritatii contractante, ceea ce determina riscuri de intarzieri in realizarea proiectelor, pierderi financiare sau chiar pierderi 
definitive de finantari. Mai exista si riscul neindeplinirii obiectivelor contractuale de catre operatorii economici, datorita contextului economic si fiscal 
care le afecteaza grav capacitatea tehnica si financiara, si care, implicit, inhiba dezvoltarea activitatilor economice si ameninta indeplinirea in bune 
conditii a contractelor finantate din fonduri publice. 
 O a doua mare categorie de riscuri este cea legata de aspectul imposibilitatii atragerii finantarilor destinate unei autoritati publice locale, 
ceea ce presupune o limitare atat sub aspectul cantitatii, cat si sub aspectul surselor existente. Aceste riscuri afecteaza probabilitatea indeplinirii 
masurilor de dezvoltare locala, care in principal constau in activitati de investitii in obiective majore. 
Cea de a treia categorie de riscuri deriva din situatia existenta la nivel local, respectiv  de capacitatea adminitrativa redusa, nivelul de pregatire a 
resurselor umane,  gradul de dotare cu echipamente si tehnici moderne si instrumentele la  indemana aparatului propriu, ceea ce determina riscul 
unei implementari deficitare a  startegiei de dezvoltare. 
Consideram identificate urmatoarele riscuri concrete la nivelul comunitatii, riscuri care fac obiectul unui plan de management in masura in care 
masurile identificate se pot rezolva la nivelul si cu instrumentele specifice administratiei publice locale: 

 I.Riscul neindeplinirii obiectivelor contractuale de catre operatorii economici 
 II.Riscul pierderii finantarilor datorita slabiciunilor legislatiei achizitiilor publice 
 III.Riscul nerealizarii investitiilor proprii datorita neincasarii veniturilor la bugetul local 
 IV.Riscul neaccesarii fondurilor europene 
 V.Riscul neaccesarii fondurilor din mediul privat  

Evaluarea riscurilor 
Evaluarea riscurilor sau cuantificarea riscurilor reprezinta o metoda de apreciere a “pierderilor” care vor aparea la nivelul administratiei publice 
locale, ca urmare a nerealizarii sau realizarii partiale a obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare locala. 
“pierderile “ pot fi financiare, in sensul neatragerii unor fonduri nerambursabile sau investitii private, scaderea gradului de satisfactie sau de 
incredere a cetatenilor in administratia publica locala , realizarea cu intarziere a unor investitii publice locale prioritare pentru comunitate. 
In functie de probabilitatea de producere  si impact, riscurile se impart in patru categorii : 

 riscuri cu probabilitate si impact reduse 
 riscuri cu probabilitate redusa si impact mare (riscuri catastrofice) 
 riscuri cu probabilitate ridicata si impact mic 
 riscuri cu probabilitate si impact mare. 

I.Riscul neindeplinirii obiectivelor contractuale de catre operatorii economici 
 Acesta este un risc semnificativ care apare din ce in ce mai prezent, in situatiile in  care  procesul de evaluare si selectie a ofertelor, care 
este anterior atribuirii contractelor de lucrari, furnizare sau servicii,  nu a cuprins o analiza riguroasa a capacitatilor tehnice si financiare ale 
operatorilor economici participanti la procedurile de achizitie publica, inclusiv a capacitatii acestora de a sustine golurile de finantare datorate 
sistemului de rambursare cu intarziere a cheltuielilor, aplicabil proiectelor cu finantare europeana. 
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         Probabilitate Impact 

                   Medie-2 Maxim-3 

  
 II.Riscul pierderii finantarilor datorita slabiciunilor legislatiei achizitiilor publice                                                                                                                                                                   
           Problemele  legate de imperfectiunile legislatiei achizitiilor apar foarte des, in special in perioada implementarii proiectelor cu finantare 
nerambursabila din fonduri europene post aderare. Concurenta acerba dintre operatorii economici duce la utilizarea in exces a dreptului de a 
contesta documentatia de atribuire sau decizia autoritatii contractante, intarziind realizarea activitatilor sau determinand chiar nerealizarea acestora. 
 

         Probabilitate Impact 

                   Medie-2 Mediu-2 

 
 III.Riscul nerealizarii investitiilor proprii datorita neincasarii veniturilor la bugetul local 
            Resursele proprii din ce in ce mai scazute reprezinta o realitate certa, dar in conditiile actuale, ponderea acestora fata de resursele atrase 
ar trebui sa fie comparabila. 
            Acest grad de comparabilitate se refera la urmatoarele: 

- urmare a descentralizarii administrative, o serie de cheltuieli trebuie asigurate din bugetul propriu al primariei  
- anumite investitii sunt prioritare si nu sunt finantate din fonduri nerambursabile  
- in cazul investitiilor din fonduri nerambursabile, rambursarea cheltuielilor poate dura cateva luni de zile  

         Probabilitate Impact 

                   Medie-2     Minim -1 

 
 IV.Riscul neaccesarii fondurilor europene 
 Probabilitatea de a nu accesa fonduri europene este medie, motivat de faptul ca concurenta autoritatilor publice locale din mediu rural este 
foarte mare 

         Probabilitate Impact 

                   Medie-2     Minim -1 
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Capitolul VIII. Capacitatea de finantare 
 
 

 Capacitatea de cofinanţare  
 Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-economice a oraşului Dărmăneşti pot fi realizate prin susţinerea financiară din 
bugetul local, din fonduri nerambursabile guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din fonduri rambursabile (de genul creditelor). La 
aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip pulic-privat, care s- au dovedit a fi soluţia potrivită pentru 
rezolvarea anumitor probleme comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate.  
 Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale prezintă avantaje şi dezavantaje. În primul rând, susţinerea 
proiectelor din bugetul local este cea mai puţin recomandată soluţie deoarece fondurile din această sursă sunt extrem de limitate, iar 
disponibilitatea financiară a acestora este relativă (spre exemplu, într-un anumit trimestru se poate ca încasările la bugetul local să fie foarte mici).  
 

 Creditarea  
 Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere procedural, de obţinere a finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile 
aferente creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de 
incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii 
pe termen scurt şi mediu, deoarece administraţia publică devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite dar şi pentru atragerea de fonduri 
nerambursabile.  
 

 Parteneriatele de tip public-privat  
 Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea 
serviciilor publice. La momentul redactării Strategiei, cadrul legislativ în vigoare nu facilitează dezvoltarea acestui gen de prateneriate. În orasul 
Dărmăneşti există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat în diverse domenii.  
 

 Finanţare nerambursabilă din fonduri europene  
 Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documentanţiilor pentru cererea de finanţare şi 
raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuieluilor neeligibile (printre 
care şi TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor de finanţare care prevăd cote mari 
ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile 
publice locale, procentul de cofinanţare este relativ redus (pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, 
raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare.  
 Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod cert, cea mai recomandată modalitate de susţinere financiară a proiectelor 
cuprinse de Strategie. De aceea, majoritatea actiunilor prevazute in strategia de dezvoltare se bazeaza pe programe cu finantare europeana.  
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Capitolul IX. Plan de reducere a impactului crizei 
 
             Criza financiară globală a afectat considerabil statele membre ale Uniunii Europene, caracterizându-se prin reducerea posibilităților de 
creditare, scăderea prețurilor locuințelor, declinul piețelor bursiere şi diminuarea încrederii consumatorilor, a consumului și a investițiilor. Având în 
vedere amploarea crizei, toate statele membre trebuie să ia măsuri pentru a contracara criza.  
 Coordonate corespunzător, eforturile naționale pot viza în paralel obiective diferite. Acestea pot atenua pe termen scurt efectele recesiunii, 
dar pot, de asemenea, promova, simultan, reformele structurale necesare pentru a ajuta UE să iasă mai puternică din criză, fără să submineze pe 
termen mai lung viabilitatea fiscală. În acest sens, a fost elaborat Planul European de Redresare Economică, care pune un accent special pe inovare 
și pe ecologizarea investițiilor UE.  
 Obiectivele strategice ale Planului European de Redresare Economică sunt:  

  stimularea rapidă a cererii și consolidarea încrederii consumatorilor;  

  diminuarea costurilor umane ale încetinirii creșterii economice și ale impactului acesteia asupra persoanelor celor mai vulnerabile. Se pot 
întreprinde acțiuni pentru a împiedica pierderea locurilor de muncă iar apoi pentru a ajuta oamenii să revină rapid pe piața muncii, în loc să 
se confrunte cu șomajul pe termen lung;  

  sprijinul acordat Europei pentru a valorifica creșterea, atunci când se va produce, astfel încât economia europeană să fie în consonanță cu 
cererile competitivității și necesitățile viitorului, astfel cum au fost conturate în Strategia de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă. 
Aceasta înseamnă continuarea reformelor structurale necesare, sprijinirea inovării și construirea unei economii a cunoașterii;  

  accelerarea trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, fapt care va face ca Europa să fie bine plasată pentru a-și aplica strategia de 
limitare a schimbărilor climatice și de promovare a securității energiei: o strategie care va încuraja noile tehnologii, va crea noi locuri de 
muncă ecologice și va deschide noi posibilități pe piețele mondiale în creștere rapidă, va ține sub control factura de energie a cetățenilor și 
întreprinderilor și va reduce dependența Europei de energia de peste hotare.  

 Pentru a obține avantaje maxime și pentru a atinge obiectivele planului de redresare, și anume protejarea oamenilor și evitarea distragerii 
atenţiei ca urmare a crizei de la interesele pe termen lung ale UE și de la necesitatea d e a investi în viitorul acesteia ar trebui să existe o legătură 
strânsă între stimulul fiscal și acțiunile din cele patru domenii prioritare ale Strategiei de la Lisabona (oameni, afaceri, infrastructură și energie, 
cercetare și inovare).  
 
 Acţiunile propuse în cadrul Planului European de Redresare Economică sunt:  

  Lansarea unei importante iniţiative europene de sprijinire a ocupării forţei d e muncă;  
  Crearea cererii de muncă;  
  Creşterea accesului întreprinderilor la finanţare;  
  Reducerea sarcinii administrative şi promovarea antreprenoriatului;  
  Accelerarea investiţiilor în vederea modernizării infrastructurii Europei;  
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 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor;  
 Promovarea adoptăr ii rapide a „ produselor ecologice”;  
 Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, inovare şi educaţie;  
 Internet de mare viteză pentru toţi.  

             La nivel local, criza economică mondială a fost şi încă mai este resimţită de întreaga comunitate din oras Dărmăneşti , fie că este vorba de 
autorităţile publice locale, oamenii de afaceri sau simpli cetăţeni. Un prim efect este diminuarea destul de considerabilă a nivelului taxelor colectate, 
fapt ce pune în pericol posibilitatea plăţii la timp a creditelor angajate de către administraţi a publică locală. Mediul economic al oraşului Dărmăneşti 
trebuie să devină unul competitiv atât pe plan local cât şi regional, oferind şanse şi oportunităţi reale antreprenorilor locali dar şi externi. 
Dezvoltarea economică trebuie să susţină creşterea nivelului de trai a întregii populaţii prin numărul locurilor de muncă şi nivelul de remunerare al 
acestora.  
 Pentru depăşirea crizei economice, Primăria trebuie să urmărească atingerea următoarelor obiective specifice:  
  Crearea premiselor necesare activităţilor de atragere de resurse externe în scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală;  

 Stimularea investiţiilor locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin promovarea oportunităţilor locale şi prin încurajarea parteneriatelor 
de tip public-privat;  

  Întărirea capacităţii administrative a autorităţii locale pentru îmbunătăţirea capacităţii de planificare şi control, eficientizarea serviciilor 
furnizate publicului, îmbunătăţirea managementului financiar şi optimizarea metodelor de lucru intra-instituţionale;  

  Sporirea veniturilor bugetare locale prin eficientizarea mecanismelor de încasare, reducerea cheltuielilor;  
  Îmbunătăţirea sistemului de servicii publice locale prin eficientizarea activităţilor şi cadrului de funcţionare a furnizorilor publici. 

 
 Astfel, pentru diminuarea efectelor crizei economice asupra comunităţii locale, administraţia publică locală trebuie să aibă în vedere 
următoarele priorităţi:  

 Dezvoltarea capacităţii administrative;  
  Eficientizarea serviciilor publice;  
  Sprijinirea dezvoltării economice;  
  Sporirea veniturilor bugetare;  

 Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la îmbunătăţirea aspectelor ce ţin de profesionalizarea resurselor umane şi de eficientizarea 
proceselor de lucru ale Primăriei oraşului Dărmăneşti, astfel încât să se atingă un stadiu care să favorizeze dezvoltarea de proiecte locale, furnizarea 
de servicii publice calitative, îmbunătăţirea mecanismelor de coordonare şi colaborare cu alte instituţii publice. Eficientizarea serviciilor publice este 
o prioritate foarte clar definită chiar de titlul acesteia, referindu-se strict la sfera serviciilor publice locale din orasul Dărmăneşti.  
 Aspectele abordate pe termen scurt şi mediu se referă la îmbunătăţiri de proces, întărirea managementului, optimizarea activităţilor etc.  
 Prioritatea „Economie” urmăreşte punerea în practică unor măsuri şi proiecte care să susţină mediul economic local şi care să ofere 
posibilitatea implementării viitoarelor proiecte de dezvoltare economică locală. În cadrul planului de acţiuni acestea sunt detaliat prezentate.  
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 Astfel, modalităţile prin care autorităţile publice locale pot contribui la depăşirea perioadei de recesiune sunt identificarea şi atragerea de 
resurse suplimentare, din surse proprii sau parteneriate cu mediul privat şi organizaţii internaţionale. În acest sens, trebuie să fie evaluate şi 
promovate oportunităţile pe care le oferă orasul Dărmăneşti. De asemenea, trebuie promovate parteneriatele de tip public-privat.  
 Autorităţile publice locale trebuie să creeze premisele necesare activităţilor de atragere de resurse externe în scopul susţinerii proiectelor de 
dezvoltare locală. Totodata, trebuie stimulate investiţiile locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin promovarea oportunităţilor pe care le 
oferă oras Dărmăneşti. Autorităţile locale trebuie să îmbunătăţească capacitatea de planificare şi control, să îmbunătăţească managementul 
financiar şi să optimizeze metodele de lucru intra-instituţionale.  
 De asemenea, sporirea veniturilor bugetare locale se poate realiza prin eficientizarea mecanismelor de încasare, reducerea cheltuielilor şi 
identificarea unor noi surse de venituri. Trebuie avut în vedere faptul că limitarea efectelor crizei economice se poate realiza şi prin creşterea 
semnificativă a gradului de absorbţie a fondurilor de la Uniunea Europeană. Colectarea la bugetul local a unor venituri importante trebuie să se 
realizeze fără a afecta foarte mult contribuabilii, dar însă să consolideze capacitatea de finanţare a activităţilor şi proiectelor administraţiei publice.  
Pe de altă parte, această prioritate presupune o mai bună gestionare a resurselor şi a mecanismelor proprii care să conducă la o eficientizare a 
costurilor şi a veniturilor bugetare.  
 Aşa cum se poate vedea cele 4 priorităţi ale planului de reducere a impactului crizei economice se suprapun într -o foarte mare măsură pe 
planul de acţiune al Strategiei, acesta din urmă fiind conceput de la bun început prin raportarea la o situaţie reală, prezentă. Ca atare, diminuarea 
efectelor crizei economice reprezintă unul dintre obiectivele subsidiare ale prezentei strategii, atât datorită actualităţii temei cât mai ales datorită 
rolului pe care dezvoltarea economică îl are atât asupra depăşirii prezentei crize cât mai ales asupra dezvoltării sociale şi economice viitoare a 
comunităţii din Dărmăneşti. Dată fiind interconexiunea dintre obiectivele specifice şi priorităţile sau domeniile majore de intervenţie, se răspunde 
simultan mai multor măsuri care vor conduce atât la diminuarea efectelor crizei economice cât şi la dezvoltarea socială şi economică a oraşului 
Dărmăneşti.  
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Capitolul X. Concluzii si prevederi finale 
 
 

                 Strategia de dezvoltare a oraşului Dărmăneşti se constituie ca un document legal de lucru al Consiliului Local. Documentul are un 
caracter prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a oraşului pentru a le adecva evoluţiei 
realităţilor economice şi sociale.  
                 Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se 
deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici.  
                   Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor oraşului 
Dărmăneşti, a obiectivelor prioritare şi direcţiilor de dezvoltare, programelor şi proiectelor prioritare pentru realizarea dezideratelor respective.  
În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi adoptare o politică transparentă de administrare publică în spirit european.  
                  Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea obiectivelor şi realizarea direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi 
diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate, completate cu altele sau chiar 
anulate dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar reprezintă un punct de reper ce permite o 
permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite deziderate.  
                 Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie de necesităţi, de sursele de finanţare disponibile şi detalii tehnico- 
economice de execuţie a proiectelor.  
                  De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care realizarea proiectelor îl are în vederea atingerii obiectivului strategic general 
privind dezvoltarea durabilă a oraşului prin utilizarea eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor 
săi.  
                  Primarul – ca autoritate executivă – are mandatul Consiliului Local şi obligaţia instituţională de a promova, iniţia urmări şi finaliza - cu 
respectarea legilor în vigoare – toate procedurile, deciziile, acţiunile, activităţile, operaţiile pentru realizarea programelor şi proiectelor prevăzute în 
strategie.  
                  Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de domeniul public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii civile.  
 

 

 

 
 


