STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
JUDEȚUL BACĂU 2020-2027

CUPRINS
INTRODUCERE ............................................................................................................................................... 3
SECȚIUNEA I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ ȘI TERITORIALĂ ....................................................................... 4
CAPITOLUL I. DESCRIEREA GENERALĂ A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI ............................................................... 4
1.1.Amplasare și conectivitate .................................................................................................................. 4
1.2.Cadrul natural, relief, climă, resurse naturale .................................................................................... 5
1.3.Concluzii și recomandări ................................................................................................................... 10
CAPITOLUL II. PROFILUL DEMOGRAFIC ȘI RESURSELE UMANE .................................................................. 11
2.1. Evoluția populației ........................................................................................................................... 11
2.2. Densitatea populației ....................................................................................................................... 12
2.3. Structura populației ......................................................................................................................... 12
2.4. Dinamica populației ......................................................................................................................... 15
2.5. Piața de muncă și resursa umană .................................................................................................... 17
2.6. Concluzii și recomandări .................................................................................................................. 20
CAPITOLUL III. PROFILUL ECONOMIC AL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI ............................................................ 22
3.1. Orașul Dărmănești în contextul economic județean și regional ...................................................... 22
3.2. Structura economică a orașului Dărmănești.................................................................................... 25
3.3. Analiza principalilor antreprenori locali ........................................................................................... 29
3.4. Concluzii și recomandări .................................................................................................................. 33
CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI ................................................................ 35
4.1. Infrastructura de transport (rutier și feroviar)................................................................................. 35
4.2. Infrastructura de utilități (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică) .......... 38
4.3. Infrastructura de telecomunicații .................................................................................................... 43
4.4. Infrastructura socială ....................................................................................................................... 46
4.5. Infrastructura pentru situații de urgență ......................................................................................... 49
4.6. Infrastructura de sănătate ............................................................................................................... 49
4.7. Infrastructura de învățământ ........................................................................................................... 50
4.8. Infrastructura de cultură .................................................................................................................. 51
4.9. Infrastructura de locuire .................................................................................................................. 52
4.10. Concluzii și recomandări ................................................................................................................ 54
CAPITOLUL V. TURISMUL, CULTURA ȘI SPORTUL - CATALIZATORI DE DEZVOLTARE DURABILĂ ................ 57
5.1. Infrastructura turistică ..................................................................................................................... 57
5.2. Cererea de servicii de cazare ........................................................................................................... 60
5.3. Obiective turistice ............................................................................................................................ 63
5.4. Viața culturală a orașului Dărmănești.............................................................................................. 66

5.5. Infrastructura sportivă și de recreere ............................................................................................. 67
5.6. Concluzii și recomandări .................................................................................................................. 67
CAPITOLUL VI. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE ................................................................................................................................................... 69
6.1. Ariile naturale protejate................................................................................................................... 69
6.2. Calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol) .................................................................................... 70
6.3. Gestionarea deșeurilor .................................................................................................................... 74
6.4. Spațiile verzi ..................................................................................................................................... 75
6.5. Economia circulară ........................................................................................................................... 75
6.5. Energii regenerabile ......................................................................................................................... 76
6.6. Concluzii și recomandări .................................................................................................................. 76
CAPITOLUL VII. GUVERNARE ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ ........................................................................... 78
7.1. Administrația locală ......................................................................................................................... 78
7.2. Resurse bugetare ............................................................................................................................. 79
7.3. Structuri asociative .......................................................................................................................... 80
7.4. Proiecte cu finanțare europeană/locală .......................................................................................... 82
7.5. Concluzii și recomandări .................................................................................................................. 82
SECȚIUNEA a –II-a. ANALIZA DIAGNOSTIC A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI ȘI SWOT ........................................ 84
2.1. Analiza diagnostic a orașului Dărmănești ........................................................................................ 84
2.2. Analiza SWOT ................................................................................................................................... 91
2.3. Analiza PESTLE.................................................................................................................................. 97
SECȚIUNEA a III-a. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI ........................................... 100
3.1. Viziunea de dezvoltare ................................................................................................................... 100
3.2. Obiective strategice și operaționale .............................................................................................. 100
3.3. Corelarea cu documentele strategice la nivel european, național, regional și județean .............. 103
3.3.1. Corelarea cu documentele strategice la nivel european ........................................................ 103
3.3.2. Corelarea cu documentele strategice la nivel național .......................................................... 105
3.3.3. Corelarea cu documentele strategice la nivel regional........................................................... 109
3.3.4. Corelarea cu documentele strategice la nivel județean ......................................................... 110
3.3.5. Corelarea cu documentele strategice la nivel local ................................................................ 111
3.4. Planul de acțiuni 2020-2027 .......................................................................................................... 111
3.5. Portofoliul de proiecte ................................................................................................................... 128
3.6. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare........................................... 132
3.7. Metodologia de elaborare a strategiei .......................................................................................... 134
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................................ 145

INTRODUCERE
Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru perioada 2020-2027,
reprezintă documentul programatic cu un rol important în definirea proiectelor eligibile pentru finanțare
europeană în exercițiul financiar 2020-2027, integrând atât proiectele autorităților publice locale, cât și
proiectele propuse de comunitate.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă s-a realizat cu respectarea principiului transparenței
și participării, prin identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale orașului, pe o bază consultativă (grupuri
de lucru, anchetă în rândul populaţiei şi a mediului de afaceri, consultări, dezbateri publice), care a
asigurat consensul asupra priorităţilor de dezvoltare ale orașului Dărmănești, în definirea direcţiilor de
acţiune strategică, pe termen scurt, mediu si lung, şi în transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte,
care să asigure premisele implementării strategiei.
Prima parte a Strategiei descrie tendințele de dezvoltare ale principalelor elemente componente legate
de descrierea generală a orașului Dărmănești, profilul demografic și resursele umane, profilul economic,
mediul înconjurător și schimbările climatice, turismul și cultura, guvernare și administrație locală.
A doua parte a documentului, prezintă alături de analiza SWOT și PESTLE, diagnosticul prospectiv al
principalelor nevoi identificate în materie de dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a
spațiului, de mediu, locuire, transport, spații și echipamente publice și servicii, necesare a fi rezolvate în
perioada 2020-2027.
A treia secțiune a Strategiei prezintă viziunea autorităților locale pentru perioada 2020-2027, concretizată
în obiectivele de dezvoltare și planul de acțiuni, în corelare cu liniile directoare privind dezvoltarea
județeană, regională şi naţională și liniile directoare ale documentelor strategice şi de politici sectoriale la
nivelul Uniunii Europene.
Prin portofoliul de proiecte propus se urmărește asigurarea progresului economic, echitabil social,
protejând în același timp, resursele naturale și mediul pentru generațiile viitoare, prin acțiuni concrete
care vor transforma orașul Dărmănești într-un oraș smart.
În partea finală a documentului sunt prezentate metodologia de realizare a strategiei de dezvoltare și
rezultatele sondajului de opinie realizat pentru identificarea principalelor probleme cu care se confruntă
localitatea și colectarea de date și informații necesare pentru analiza socio-economică.

SECȚIUNEA I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ ȘI TERITORIALĂ
CAPITOLUL I. DESCRIEREA GENERALĂ A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
1.1.Amplasare și conectivitate
Situat în extremitatea vestică a județului Bacău, orașul Dărmănești face parte din Regiunea de dezvoltare
Nord-Est, regiune care include județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
Suprafața teritoriului administrativ al orașului Dărmănești este de 271,96 km2 și este compus din
localitatea componentă Sălătruc și 2 sate aparținătoare Lapoș și Plopu. Orașul Dărmănești se învecinează
cu:
- la est: comuna Poduri și Berzunți;
- la vest: județele Harghita și Covasna;
- la nord: comuna Asău și orașul Comănești;
- la sud: comuna Dofteana.
Din punct de vedere al accesibilității rutiere, orașul Dărmănești este traversat în partea estică de la sud la
nord de drumul național DN 12A Onești - Ciceu, care facilitează legăturile organice de intercondiționare
cu celelalte localități ale județului prin intermediul lui DN2G și DN11. De la est la vest localitatea este
traversată de drumul judetean DJ 123 ce face legătura cu județul Harghita (parțial modernizat), deservind
și zona turistică și de agrement de la Poiana Uzului și Coada Lacului.
Regiunea Nord-Est este traversată de Coridorul de conectivitate 2 (Drumul Siretului), compus din nouă
proiecte de autostradă/drum expres care asigură legătura pe axa nord – sud, între Moldova și Muntenia
dar și între Ucraina / Moldova și Bulgaria la nivel de tranzit continental. Lungimea coridorului este de
aproximativ 580 km, din care 65 km sunt în operare. Întregul coridor se suprapune rețelei TEN-T Core.
Proiectele de autostradă /drum expres necesare a fi implementate pentru a se realiza continuitatea
acestui coridor sunt: drumul de mare viteză Giurgiu Frontieră – București, drumul de mare viteză Ploiești
– Buzău, drumul de mare viteză Buzău – Focșani, drumul de mare viteză Focșani – Bacău Sud, drumul de
mare viteză Bacău Nord – Pașcani, drumul de mare viteză Pașcani – Suceava, drumul de mare viteză
Suceava – Siret Frontieră1. Planul investițional include și proiecte localizate pe rețeaua primară de
transport rutier, cum ar fi autostrada Brașov-Bacău.
Conexiunile feroviare se realizează prin intermediul liniei de cale ferată 501 Adjud – Ciceu, care străbate
Carpații Răsăriteni de-a lungul văii Trotușului, orașul fiind deservit de halta Valea Uzului și de halta de
călători Valea Uzului Haltă.
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Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 21 iulie 2020

Conexiunile aeriere sunt deservite prin intermediul Aeroportului internațional George Enescu Bacău (aflat
la o distanță de 63 km), de pe care se operează curse constante spre destinații din țări precum Marea
Britanie (Londra), Italia (Roma, Milano, Torino), Burxelles (Bruxelles), Irlanda (Dublin). Alte aeroporturi
care pot fi utilizate, dar se află la distanțe mari, sunt: Aeroportul internațional Sibiu (aflat la 295 km),
Aeroportul internațional (aflat la 173 km), Aeroportul internațional Ștefan cel Mare Suceava (aflat la 190
km), Aeroportul internațional Transilvania Târgu Mureș (adlat la 219 km). Începând cu anul 2020 au fost
demarate lucrările pentru Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav, aflat la o distanță de 152 km de
orașul Dărmănești, iar finalizarea acestuia se estimează a fi în anul 2021.
Din punct de vedere al planificării sub-județene, orașul Dărmănești face parte din microregiunea Valea
Muntelui, alături de localitățile: Moinești, Comănești, Slănic‐Moldova, Târgu‐Ocna, Agăș, Ardeoani, Asău,
Balcani, Berești‐Tazlău, Berzunți, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș‐Făget, Măgirești, Palanca, Pârjol, Poduri,
Scorțeni, Solonț, Strugari, Zemeș.
Această microregiune/unităte de planificare sub‐județeană a fost creată cu scopul de a deveni principalul
vector al promovării noilor instrumente de finanțare ale Uniunii Europene și Statelor Membre, respectiv
Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) și Acțiunile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității (CLLD), respectiv pentru a asigura o dezvoltare echilibrată policentrică a teritoriului județean,
inclusiv reducerea decalajelor de dezvoltare între reședința de județ, celelalte orașe și comune.

1.2.Cadrul natural, relief, climă, resurse naturale
Relieful
Orașul Dărmănești se caracterizează printr-un relief dispus în amfitreatru coborând în trepte dinspre
rama montană înconjurătoare către albiile râului Trotuș și a pârâului Uz.
După treapta montană formată din culmile Nemirei, Farcului, Ciucului și Lapoșului urmează, platformele
mijlocie și inferioară create prin eroziune. Platforma mijlocie este reprezentată de plaiul Rugetului, Focul
lui Ivan – 745 m, Dealul Mare – 750m, Obcina Sălătrucului – 775m altitudine. Platforma inferioară este
reprezentată de Dealul Măguricei -526m, Deluceanu – 525m, Caraboaia – 561m, Lapoșului și Berzuntului.
Ambele platforme fac trecerea de la formațiunile muntoase care înconjoară Bazinul Dărmăneștilor la cele
trei terase create de-a lungul Trotușului și Uzului. Ultimele trei terase create de Uz și Trotuș sunt terasa
superioară, cu înălțimea între 80 şi 110 m altitudine deasupra albiei Trotușului, reprezentată de Dealul
Runcului, Ciungi, Măguricea, Caraboaia și Dealul Mare. Terasele mijlocii, între 50-80 m altitudine deasupra
Trotuşului, sunt reprezentate de Lapoș, Măguricea, Caraboaia și Osoiul. Terasele inferioare, care se găsesc
între 5-20 m altitudine și cele reprezentate de lunci la 5-6 m față de talvegul Trotușului și Uzului sunt cele
mai favorabile așezărilor omenești.
Clima
Regimul climatic este variat, condiționat de specificul treptelor de relief, astfel se pot distinge mai multe
domenii climatice - climatul munților, climatul zonei subcarpatice, climatul colinelor.
Clima în depresiune este condiționată de peisajul geografic, de dispunerea reliefului în trepte, de terase,
cu deschidere spre sud şi sud-estul bazinului, de baraj şi de Lacul Poiana Uzului dispus pe o suprafață de

400 ha. Depresiunea Dărmănești are un climat temperat continental, de adăpost, care se manifestă prin
temperaturi de -5 până la +4 grade Celsius şi prin valoarea scăzută a precipitațiilor, 150-200 mm, ca
urmare a maselor de aer ce coboară spre depresiune. In general, bazinul Dărmănești este caracterizat prin
ierni blânde şi toamne lungi.
În anul 2019, temperatura medie anuală, medie pe ţară, 10,9ºC, calculată din valorile înregistrate la staţiile
meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, a fost cu 1,7 ºC mai mare decât
normala climatologică (1981-2010). De remarcat că anul 2019 este pe primul loc în topul celor mai
călduroşi ani din perioada 1961-2019. În orașul Dărmănești, temperatura medie anuală a fost estimată
conform datelor meteorologice înregistrate la stația meteorologică cea mai apropiată Târgu Ocna. Analiza
evoluției temperaturii medii anuale, arată că în anul 2015, în orașul Dărmănești s-a înregistrat cea mai
mare temperatură din toată perioada analizată (2011-2019) de 11,3ºC, iar în anul 2019 s-a înregistrat o
temperatură de 11,2ºC, în creștere față de anii anteriori.
Vântul predominant este cel din Vest. Direcţia vânturilor variază de obicei şi după anotimpuri, asfel: iarna
bat vânturile de N-V şi N; primăvara și vara bat vânturile de SE şi S, iar toamna cele din S-V şi N-V. Apariţia
norilor cumuliformi este legată de circulaţia brizelor.
Cantitățile de precipitații sunt destul de reduse, 630-1000 mm/an, cu valori mai ridicate în lunile de vară
(iunie – iulie) şi valori mai scăzute în lunile de iarnă - începutul primăverii (ianuarie – februarie – martie).
Cea mai mare de cantitate de precipitații în perioada analizată s-a înregistrat în anul 2016, urmată de o
scpdere a cantității și ulterior de creștere în anul 2019.
Nr.
Indicator
2012
2013
2014 2015 2016
2017
2018 2019
crt.
1.
Temperatura medie
10.4
10.3
10.2
11.3
10.9
10.6
10.6
11.2
anuală (0C)
2.
Cantitatea totală de
587.1 633.2 755.6 542.6 846.5 579.2 645.8 702.2
precipitații atmosferice
(l/m2)
3.
Presiunea atmosferică
987.6 987.1 988.2 989.7 988.1 988.3 988.3 987.6
medie (mb)
4.
Umezeala relativă
70
75
78
71
73
73
75
74
medie (%)
5.
Viteza medie a vântului
2.3
2.2
2.1
(m/s)
6.
Grosimea medie a
15
3.0
6.3
1.0
0.3
3.3
4.0
3.7
stratului de zăpadă în
lunile de iarnă (cm)
7.
Durata de strălucire a
2510.1 2234.3 2086.7 2256 2038.4 2165.4 2003.4 2149
soarelui (ore)
Tabelul nr.1 – Evoluția principalilor indicatori meteorologici 2
Sursa: Centrul Meteorologic Regional Moldova, 27.10.2020
Analiza principalilor indicatori meteorologici înregistrați la cea mai apropiată stație meteorologică, indică
următoarele concluzii: grosimea medie a stratului de zăpadă a scăzut în anul 2019 la 3,7 cm, față de 4 cm
2

înregistrați la stația meteorologică Tg.Ocna, cea mai apropiată de zona localității Dărmănești

cât era în anul 2018; durata de strălucire a soarelui a crescut de la 2003,4 ore, cât era în anul 2018, la 2149
ore în anul 2019. Umezeala relativă a aerului a scăzut în anul 2019, comparativ cu anul 2018, iar cantitatea
de precipitații a crescut în anul 2019 la 702,2 l/mp, comparativ cu anul anterior.
Presiunea atmosferică medie a aerului s-a menținut constantă în ultimii 8 ani, cu mici variațiuni.
Hidrografia
Din punct de vedere hidrografic teritoriul localității Dărmănești este situat în bazinul hidrografic al râului
Trotuș, care traversează teritoriul administrativ de la NV la SE cu mai mulți afluenți.
Pârâul Uz traversează teritoriul în cea mai mare parte de la vest la est. Pânza freatică înregistrează
adâncimi diferite în funcție de formele de relief. Pârâul Uz pe teritoriul oraşului Darmănesti primeşte pe
dreapta afluenţii: Bărzăuța, Izvoarele, Secătura Farcului, Izvorul Alb, Groza, Tulburea, Pivniceri, Izvorul
Negru, Sindrilie, iar pe stânga Bente, Rata, Moghioroş, Coporaia, Nasolea, Rachitis 1, Rachitis 2, Plopu,
Darman, Alunul, Pârâul Tâlharului, Maftei, Sălătruc, Chitici, pârâul Campului și Boistea.
Râul Trotuș cu izvorul în Munţii Ciucului are o lungime totală de 162 km . Este unul din afluenţii principali
ai Siretului, fiind al şaselea ca lungime, al patrulea ca bazin hidrografic şi al doilea ca debit multianual.
Lacurile din bazinul trotuşean sunt puţin numeroase, cel mai important şi cel mai mare din zona
trotuşeană fiind lacul de la Poiana Uzului, construit în anul 1973 pentru a asigura alimentarea cu apă a
localităţilor de pe valea Trotuşului până la Oneşti.
Principalul afluent al râului Trotuș este Uzul care izvorăște din Munții Bodocului, curge pe o vale lungă de
45 km și se varsă în Trotuș la Joseni – Dărmănești.
În Dărmănești există o stație hidrometrică care măsoară debitul maxim/minim/mediu lunar pe râul Uz.
Principalele lacuri: Bălătău (baraj natural), Poiana Uzului (alimentare cu apă) și Lacul Pufu.
Lacul Bălătău s-a format în anul 1883, prin bararea naturală a cursului Pârâului Negru datorită alunecării
produse pe versantul drept al văii în locul ,,Rupturile de la Focul lui Ivan”. Este situat la altitudinea de
530m, la 3km de satul Sălătruc (Dărmăneşti) şi este declarat monument al naturii, prin apartenenţa sa la
Rezervaţia Naturală Munţii Nemira, inclusă în reţeaua ecologică europeană.
Lacul de acumulare Poiana Uzului este situat în apropiere de Sălătruc și are ca scop principal alimentarea
cu apă și producerea de energie electrică. Barajul în spatele căruia s-a format lacul este un baraj cu
contraforti, unul dintre puținele baraje de acest fel din România, are o înalțime de 84 de m, lungime de
507 m, iar lacul are o lungime de 3,75 km, o suprafață de 334 hectare și un volum de 98 milioane metrii
cubi. Adâncimea maximă a lacului este de 64,7 m3.
Lacul Pufu este cel mai vechi, se află pe teritoriul satului Plopu. S-a creat într-o excavație a scoarței
pământului; are o adâncime de 3 m, o suprafață de aproximativ 2 ha și se menține mereu plin la o
altitudine de 500 m față de nivelul mării pe dealul Poiana Stânei sau dealul Urzica.
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https://www.turism-darmanesti.ro/ro/darmanesti/istoric.html

Figura nr.1 – Rețeaua hidrografică a Trotușului
Sursa: www.rowater.ro4
Resurse naturale
Judeţul Bacău este bogat în resurse naturale: petrol, gaze naturale, cărbune brun şi lignit, sare, materiale
de construcţie: balast, nisip, piatra, tuf andezitic, argilă, gips, calcare, dolomite, granite. Pădurile de
foioase şi răşinoase ocupă o suprafaţă de 210.000 ha (aproximativ 40% din suprafaţa judeţului), reprezintă
una din bogăţiile naturale cele mai mari ale judeţului.
În orașul Dărmănești principalele resurse naturale ale subsolului sunt cărbunele brun și petrolul.
Fauna și flora
Vegetaţia naturală este specifică atât zonei muntoase, cât şi celei deluroase cu păduri de conifere şi
foioase. Vegetatia luncilor Trotuşului şi Uzului, aflată la până la 4-5 m altitudine faţă de talvegul apelor
curgătoare, este compusă din arini, sălcii și pășuni cu ierburi diferite care se mențin verzi din aprilie până
în noiembrie, chiar și în lunile secetoase și se reface foarte repede după inundații. Următorul etaj de
vegetaţie este vegetația agricolă, situată pe terasele până la 20 m față de nivelul Trotuşului.
Etajul următor este ocupat de fâneţe naturale și pășuni intercalate cu livezi, cu tufișuri de alun, arini și
copaci răzleți de carpeni, stejar, mesteacăn.
Următorul etaj este ocupat de păduri care se întind pe 82,0% din suprafața totală a teritoriului
administrativ al orașului Dărmănești.
In etajul inferior al pădurilor, care ocupă terenurile de peste 650 m altitudine faţă de nivelul mării,
predomină stejarul, gorunul, carpenul, mesteacănul și fagul. Pe etajul imediat superior predomină fagul
și bradul, continuând pe etajul următor bradul și între 900 m și 1300 m altitudine domină molidul, iar pe
crestele munților domină pășunile5.
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Studiu privind inundațiile, schemă directoare și plan de investiții pentru râul Trotuș, Administrația Națională
Apele Române, 2009
5
https://orasuldarmanesti.ro/orasul-darmanesti/cadrul-fizico-geografic/

Diversitatea faunei din bazinul Uzului este determinată de relief, de condiţiile climatice, particularitățile
solului și de învelișul vegetal.
Dintre mamifere, prezente în zonă sunt: ursul brun - Ursus arctos, pisica sălbatică – Felis silvestris, râs Lynx lynx, lup - Canis lupus, iar dintre rozătoare: veveriţa - Sciurus vulgaris şi Clethrionomys glareolus.
Păsările cele mai frecvente trăiesc în jurul lacurilor şi sunt reprezentate prin: şorecarul comun - Buteo
buteo, corbul - Corvus corax, huhurezul mic - Strix aluco, bufniţa - Bubo bubo, piţigoiul de brădet - Parus
ater, piţigoiul de munte - P. montanus, forfecuţa - Loxia curvirostra, ciocănitoarea neagră - Dryocopus
martius, gaiţa de munte - Nucifraga caryocatactes, auşel sprâncenat - Regulus ignicapillus, codobatura
albă - Motacilla alba, codobatura de munte - M.cinerea, mierla de apă - Cinclus cinclus, fluierarul de munte
- Actitis hypoleucos.
Reptilele şi batracienii sunt reprezentaţi de şopârla de munte - Lacerta vivipara, vipera comună - Vipera
berus, tritonul de munte - Triturus alpestris, tritonul carpatic – Triturus montandoni , broasca roşie de
munte - Rana temporaria şi buhaiul de baltă cu burta galbenă -Bombina variegata.
Dintre nevertebrate se întâlnesc: gândacul mare de scoarță al molidului - Ips typographus, Blastophagus
piniperda, Blastophagus minor, Lymantria monacha, viespea mare - Sirex gigas, Carabus auronitens.
Gasteropodele cele mai importante sunt reprezentate prin Ena obscura, Zenobiella vicina, Retinella
nitidulla, Campylaea faustina şi Claustia dubia. Melci mai frecvenţi sunt Vitrea diaphona, Retinella pura,
Oxychilus glaber - pe frunzare şi în poieni Pupilla muscorum, Helix lutescens şi Succinea oblonga.
Peştii din lacuri sunt reprezentaţi de păstrăv - Salmo trutta fario, clean - Leuciscus cephalus, zglăvoacă Cottus gobio şi boiştean - Phoxinus phoxinus6. Pe Uz, mai valoros este păstrăvul, iar pe Trotuș, cleanul,
mreana și scobarii. Lacul Poiana Uzului a fost populat cu păstrăvi.
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Planul de management al Rezervației naturale lacul Bălătău, www.mmmediu.gov.ro

1.3.Concluzii și recomandări
Amplasare și conectivitate
Orașul nu beneficiază de un grad ridicat de accesibilitate rutieră în relația cu zona de vest, DJ123 spre
județul Harghita fiind parțial modernizat. În relația cu zona de nord, est și sud accesibilitatea este ridicată,
orașul având relații funcționale cu orașul Târgu-Ocna, mun. Onești, orașul Comănești, inclusiv spre
municipiul reședință de județ. DN 12A și DN 2G conectează orașul Dărmănești de restul județului Bacău.
Localitatea este străbătută de DN 12A Onești - Ghimeș ce facilitează legătura cu Transilvania. Circulația
este organizată filiform urmând albia râului Trotuș. DN 12A se intersectează cu DN 2G, care trece prin
Moinești și face legătura cu reședința județului Bacău.
Existența căii ferate 501 Adjud - Ciceu care străbate Carpații Răsăriteni de-a lungul văii Trotușului
facilitează un transport rapid al mărfurilor și materiilor prime, precum și a persoanelor în orice punct al
țării prin cele două magistrale CF 500 București - Suceava și CF 300 București - Brașov - Sibiu.
Orașul Dărmănești se află la distanțe relativ mici față de importante căi de comunicații rutiere, față de
infrastructura feroviară și coridoarele feroviare de marfă TEN-T, conectat cu orașele principale din regiune
și din județul Bacău (mun. Bacău, Onești, Tg. Ocna, Comănești, Slănic Moldova), cu infrastructura aeriană
(distanță relativ mică față de aeroportul din Bacău, însă dispune de puține destinații internaționale).
Cadrul natural, relief, climă
Orașul Dărmănești, o zonă cu potențial turistic, participă segmentat la funcționalitatea teritorială a
județului Bacău și nu constituie încă un factor economic și social determinant.
Diversitatea reliefului: dealuri, văi, munţi, varietatea formaţiunilor vegetale, gama de culori şi de forme,
fauna, lacurile, peisaje deosebit de frumoase, potenţial cinegetic bogat, toate acestea reprezintă condiţiile
favorabile dezvoltării sectorului turistic și agroturistic în orașul Dărmănești.
Resursele de apă existente favorizează orașul Dărmănești. În zonă este amplasată acumularea de apă –
barajul Poiana Uzului și Lacul Bălătău, acesta din urmă declarat Rezervație naturală.
Resursele vegetale (reprezentate de floră) și resursele forestiere existente contribuie la îmbogățirea
aerului cu oxigen, păstrează apele subterane și apără solul de eroziune, astfel că implementarea unor
măsuri pentru conservarea și utilizarea rațională a acestora va conduce la dezvoltarea durabilă a localității
(ex. creșterea gradului de împădurire, introducerea în circuit a terenurilor degradate).
Clima prezintă tendințe de creștere a temperaturii medii anuale a aerului. Fenomenul de încălzire globală
trebuie redus prin implementarea unor măsuri de eliminare/reducere a cantității de gaze cu efect de seră
(dioxid de carbon), crearea de ecosisteme naturale care să atenueze poluarea, măsuri de adaptare la
schimbările climatice, sprijinirea unor măsuri care vizează reducerea emisiilor, eliminarea (schimbarea)
surselor de energie pentru încălzirea clasică pe lemne, complementare investițiilor în eficiența energetică.

CAPITOLUL II. PROFILUL DEMOGRAFIC ȘI RESURSELE UMANE
În acest capitol se prezintă structura socio-demografică a populaţiei orașului Dărmănești, pe baza datelor
statistice ale Institutului Național de Statistică şi altor studii de specialitate. Informaţia este grupată local,
în comparaţie cu nivelul județean, regional și naţional, precum și sectorial, pe tematici vizând sănătatea,
educația, incluziunea socială, participarea la activitatea economică.

2.1. Evoluția populației
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Evoluția numerică a populației din orașul Dărmănești în perioada 2012-2019 indică o tendință constantă
de scădere a numărului de locuitori. Astfel, la 1 iulie 2019 orașul Dărmănești avea o populație de 14.604
locuitori, în scădere cu 0,64% față de anul anterior și cu 1,18% față de anul 2012. Procentual, populația
orașului reprezenta 1,98% din totalul populației județului Bacău (738.225 persoane), 0,37% din populația
regiunii Nord-Est (3.977.469 persoane) și 0,06% din populația totală a României (22.154.572 persoane).
Analizând variațiile numerice ale populației în ultimii 8 ani se constată că vârful de populație a fost atins
în anul 2015 (14.818 persoane), urmat de o scădere anuală, atingându-se punctul minim în anul 2019
(14.602 persoane).
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Figura nr.2 – Evoluția numerică a populației orașului Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 20.10.2020
Tendințele de scădere a populației de la nivelul orașului Dărmănești sunt în acord cu proiecțiile
demografice realizate la nivel mondial și național, conform cărora, în varianta constantă, România ar urma
să ajungă în anul 2060, la 11,0 milioane locuitori, iar populația județului Bacău la 531.388 persoane în

2013 și la 434.510 persoane în 20607 . Îmbătrânirea populaţiei este un rezultat important al progresului
social obţinut în diferite domenii: medicină, calitatea vieţii, reducerii mortalităţii în special la persoanele
vârstnice, creşterea duratei medii a vieţii. În acelaşi timp, modificarea structurii populaţiei este
determinată de scăderea semnificativă a natalităţii, astfel că se impun politici și măsuri care să crească
numărul de locuitori.
Conform prognozelor fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei, caracterizat prin reducerea
numărului şi ponderii tinerilor în cadrul populaţiei rezidente totale, simultan cu creşterea numărului şi
ponderii persoanelor vârstnice, se va accentua în timp.
Anul/Diferențe
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Număr persoane
14.777 14.794 14.774 14.818 14.786 14.768 14.697 14.602
Diferențe 2013 vs 2012
17 / +0,12
Diferențe 2015 vs 2014
44 / 0,30
Diferențe 2017 vs 2016
-18 / -0,12
Diferențe 2019 vs 2018
-95 / -0,64
Tabelul nr.2 – Variația anuală a populației în orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 20.10.2020

2.2. Densitatea populației
Luând în calcul suprafața administrativă a orașului, densitatea populației este de 53,69 persoane/km2, iar
raportându-ne la suprafața intravilană a orașului, rezultă o densitate de 1255,55 persoane/ km2.
Analizând distribuția spațială a populației, se observă o densitate ridicată a populației în zona centrală și
estică a orașului, respectiv zonele Dărmănești, Sălătruc, Lapoș Plopu, zone cu accesibilitate rutieră și
feroviată, dar și cu facilități socio-economice. Cea mai mare suprafaţă 22.128,81 ha (81,37%) din toată
suprafața administrativă a orașului (27.196,08 Ha) este ocupată cu păduri.

2.3. Structura populației
Structura populației pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2019, indică faptul că populaţia cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 59 de ani reprezintă segmentul majoritar în orașul Dărmănești, procentual atingând 61,72% din
total. Procentul tinerilor, cei cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani, este de 18,28%, iar procentul vârstnicilor,
cei peste 60 de ani, este de 20% .
În analiza modului în care a evoluat structura populației pe grupe de vârste, cea mai accentuată scădere
se observă în cadrul grupelor de vârstă cuprinse între 35-29 ani (s-a redus cu 75 persoane comparativ cu
anul 2018), între 0-4 ani (-72 persoane), între 60-64 ani (-49 persoane), între 20-24 ani (-38 persoane).
Cele mai mari creșteri ale populației în anul 2019, comparativ cu anul 2018, s-au realizat în cadrul grupelor
de vârstă cuprinse între 50-54 ani (+88 persoane), între 30-34 ani (+45 persoane), între 15-19 ani (+28
persoane).
Analizând structura populației din punctul de vedere al distribuției pe sexe, în anul 2019, se observă că
ponderea populației de sex masculin este de 50,26%. Pondere mai mare a persoanelor de sex feminin se
observă în grupele de vârstă 50-84 ani și peste 85 ani, fapt care denotă o speranță mai mare de viață
pentru femei.
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Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul anului 2060, Institutul Național de Statistică, 2017

Analiza piramidei vârstelor la nivelul anului 2019, arată că aceasta este de tipul “clopot”, specifică
populației cu tendință demografică staționară, când apare un echilibru relativ între grupele de vârstă.
Acest tip de piramidă evidențiază existența unei populații cu o pondere mai redusă de tineri, în cazul
orașului Dărmănești procentul este de 18.28%, și o pondere mai ridicată de adulți și bătrâni (20%
populația vârstnică). Aceste tendințe anunță prezența unui nivel scăzut al natalității și mortalității și
accentuarea fenomenului de maturitate și îmbătrânire a populației, însă fertilitatea este relativ ridicată,
astfel că se poate asigura un oarecare ritm de creștere a populației.
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Figura nr.3 – Structura populației pe grupe de vârste și sexe în orașul Dărmănești, 2019
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online

4

5

Indicele de dependență demografică a populației dependente (cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani și în
vârstă de 65 ani și peste) asupra populației în vârstă de muncă, analizat la nivelul anului 2019, indică
existența a 3,05 persoane active pentru fiecare persoană inactivă (tineri sau vârstnici).
Indicele de dependență a persoanelor vârstnice, calculat ca raport între persoanele de 65 ani și peste și
populația în vârstă de muncă, cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 ani, indică faptul că în anul 2019, în orașul
Dărmănești, acesta era de 27,16%. În perioada 2012-2019 acest indice a evoluat de la 19,90% (în 2012) la
27,16% (în 2019).
Indicele de îmbătrânire demografică a populației reprezentat de numărul persoanelor vârstnice (de 65
ani şi peste) care revine la 100 de persoane tinere, cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani, confirmă tendința
de îmbătrânire a populației. Procentual indicele este a crescut în perioada analizată de la 70,12% în 2014
la 79,36% în anul 2019.
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Figura nr.4 – Indicele de dependență demografică/Indicele de îmbătrânire demografică/ Indicele de
dependență persoane vârstnice în orașul Dărmănești, 2019
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online
Structura etnică și confesională a populației din orașul Dărmănești era, conform recensământului din anul
2011, formată din următoarele comunități locale: romi (941 persoane), maghiari (10 persoane), germani
(3 persoane), italieni (3 persoane). Din punct de vedere confesional, 77% din populație era de religie
ortodoxă, 10% erau romano-catolici, 7% de religie penticostală8.
Din perspectiva ultimei forme de învățământ absolvite, cea mai mare parte a populației avea un nivel de
educație mediu (68,09% din totalul populației de 10 ani și peste). Un procent de 19,97% din total populație
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Recensământul Populației și al Locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

avea studii primare, 5,54% aveau studii superioare, 4,20% din populație era fără școală absolvită, iar 2,18%
au absolvit instituții postliceale și de maiștri.

2.4. Dinamica populației
Mișcarea naturală a populației
Analizând raportul între rata de natalitate9 și rata de mortalitate10, se observă că în perioada 2012 – 2019
sporul natural la nivelul orașului Dărmănești a fost cu preponderență negativ, cu excepția perioadei 20122015. Începând cu anul 2016, sporul natural s-a menținut pe un trend descendent, în anul 2019
înregistrându-se cele mai scăzute valori din perioada analizată.
Aceeași tendință a sporului negativ se observă și la nivelul județului Bacău, la nivelul regiunii Nord-Est
precum și la nivel național.
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Figura nr.5 – Evoluția sporului natural în orașul Dărmănești, 2012-2019
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online

9

Rata de natalitate reprezintă născuții vii dintr-un an calendaristic care revin, la 1 iulie anul respectiv, la 1000 de
locuitori
10
Rata de mortalitate reprezintă numărul decedaților ce revin la 1000 locuitori, într-un an calendaristic
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Figura nr.6 – Evoluția ratei de natalitate, respectiv a ratei de mortalitate la nivelul orașului Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online
Rata de nupțialitate11 a avut o evoluție ascendentă în perioada 2012-2019, crescând de la 4,33 în anul
2012, la 6,30 în anul 2019. Rata de divorțialitate, deși a crescut în perioada 2012-2018, în anul 2019 a
scăzut la 1,16 față de 1,84 cât era în 2018. Cu toate acestea, rata de natalitate nu compensează procesul
de îmbătrânire demografică. Pe termen mediu și lung, menținerea sporului natural pe un tren descendent
și negativ va accentua acest proces, conducând la o reducere și mai accentuată a bazei piramidei vârstelor.
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Figura nr.7 – Evoluția ratei de nupțialitate, respectiv a ratei de divorțialitate la nivelul orașului
Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online
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Calculată ca raport între numărul de căsătorii și populația la 1 iulie anul respectiv, la 1000 de locuitori.

Mișcarea migratorie a populației
În perioada 2012-2019 numărul persoanelor care și-au stabilit reședința/domiciliul în orașul Dărmănești
a avut o evoluție fluctuantă. Cel mai mare număr de persoane care și-au stabilit domiciliul în oraș a fost în
anul 2017, cât au venit 185 persoane, însă ulterior în 2018-2019 numărul s-a redus, ajungând în anul 2019
la 127 persoane atrase. În ceea ce privește stabilirile cu reședința, în anul 2019 au fost 103 persoane, în
creștere față de anul anterior cu 10 persoane. Cu toate acestea, numărul plecărilor cu domiciliul (159
persoane) în anul 2019 a fost mai mare decât stabilirile cu domiciliul (127 persoane). Aceeași tendință
negativă se observă și la plecările cu reședința (12 persoane), care sunt mai mari decât stabilirile cu
reședința (103 persoane). De-a lungul perioadei analizate, soldul schimbărilor de domiciliu/reședință s-a
menținut negativ.
Cele mai mari diferențe s-au înregistrat în anul 2018 și 2015, când au plecat cu domiciliul/reședința peste
70 persoane. În anul 2017 s-a înregistrat cel mai mare număr de persoane care au venit cu domiciliul/
reședința în orașul Dărmănești.
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Figura nr.8 – Schimbări de domiciliu și reședință la nivelul orașului Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online

2.5. Piața de muncă și resursa umană
La nivelul orașului Dărmănești numărul mediu al salariaților era în anul 2018 de 991 persoane, în creștere
cu 5 persoane față de anul 2017 și în scădere cu 29 persoane comparativ cu anul 2012.
Evoluția numărului de șomeri arată că numărul persoanelor înregistrate ca șomeri a scăzut în anul 2019
cu 3,75% comparativ cu anul anterior. În ceea ce privește locurile de muncă vacante din orașul
Dărmănești, în luna octombrie 2020 erau vacante 3 locuri de muncă pentru meseria de tâmplar12.
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Lista locurilor de muncă vacante aflate în evidența A.J.O.F.M. Bacău la data de 08.10.2020
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Figura nr.9 – Evoluția numărului mediu de salariați și a șomerilor din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online
Resursele umane din învățământ
În decursul ultimilor 8 ani se observă o tendință de scădere a numărului cadrelor didactice care activează
în Dărmănești, cele mai mari scăderi fiind în anul 2019, în rândul cadrelor didactice din învățământul
gimnazial cu 23,40%. Ponderea cea mai mare în totalul resurselor umane din învățământ o au cadrele
didactice din învățământul primar și gimnazial cu 47,22%, urmate de cele din învățământul liceal cu
36,11%. În ceea ce privește numărul de elevi care revin unui cadru didactic, în anul 2019 erau 14,09 elevi/
cadru didactic.
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Figura nr.10 – Evoluția numărului personalului didactic din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online

Resursele umane din domeniul sănătate
În ceea ce privește personalul medico-sanitar, în perioada 2012 - 2018, numărul de medici care activează
în orașul Dărmănești a avut o evoluție de regres, astfel că s-a redus numărul medicilor din sistemul de
stat, iar în sistemul privat erau 3 medici în anul 2018 (medici de familie). Tot în domeniul privat erau 3
medici de familie, 2 medici stomatologi, 4 farmaciști. În ceea ce privește personalul sanitar mediu13 în anul
2018 erau 33 de persoane în sistemul public și 7 persoane în sistemul privat.
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Figura nr.11 – Personalul sanitar din orașul Dărmănești la nivelul anului 2018
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online
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Figura nr.12 – Evoluția numărului personalului sanitar din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online
13

Personalul sanitar mediu este format din: asistenti medicali, asistenti de farmacie, surori medicale, tehnicieni
sanitari, oficianti medicali, moase, laboranti si alte categorii de personal sanitar cu studii medii asimilate.

Resursele umane din domeniul cultural
În anul 2019 numărul de persoane angajate în biblioteca din orașul Dărmănești era de 1 persoană, în
scădere față de anul 2018 când erau 2 persoane.

2.6. Concluzii și recomandări
Evoluția populației
Oraşul beneficiază încă de un raport de dependență demografică favorabil dar, pe termen mediu şi lung,
există şanse ca acest raport să se schimbe, în condiţiile în care sporul natural se menține de un trend
negativ, descendent şi oraşul nu reușește să atragă un capital uman tânăr, care să asigure schimbul între
generaţii. De aceea, este important ca, pe termen mediu şi lung, administrația locală să promoveze un set
de politici publice care susţin creşterea natalităţii și să creeze mediul propice pentru persoanele care vin
să lucreze sau să locuiască în orașul Dărmănești, prin calitatea ridicată a vieții în oraș, dezvoltarea
economică, existența locurilor de muncă și oferta socio-culturală a orașului diversificată.
Numărul total al populației este în ușoară scădere în fiecare an.
Densitatea populației
Gradul de ocupare a suprafeței teritoriului orașului Dărmănești arată o concentrare a numărului de
locuitori în zona intravilană de 1255,55 persoane/ km2 , ca urmare a faptului că peste 80% din suprafața
administrativă a orașului este ocupată cu păduri.
Structura populației
Populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 59 de ani reprezintă segmentul majoritar în orașul Dărmănești,
procentual atingând 61,72% din total. Procentul tinerilor, cei cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani, este de
18,28%, iar procentul vârstnicilor, cei peste 60 de ani, este de 20% .
Analiza piramidei vârstelor la nivelul anului 2019, arată că aceasta este de tipul “clopot”, specifică
populației cu tendință demografică staționară, când apare un echilibru relativ între grupele de vârstă.
Acest tip de piramidă evidențiază existența unei populații cu o pondere mai redusă de tineri și o pondere
mai ridicată de adulți și bătrâni. Aceste tendințe anunță prezența unui nivel scăzut al natalității și
mortalității și accentuarea fenomenului de maturitate și îmbătrânire a populației, însă fertilitatea este
relativ ridicată, astfel că se poate asigura un oarecare ritm de creștere a populației.
În ceea ce privește nivelul de educație al populației, conform ultimului recensământ, 68,09% din totalul
populației de 10 ani și peste, avea un nivel mediu de pregătire profesională (liceu).
Dinamica populației
Mişcarea generală a populaţiei orașului Dărmănești are drept consecinţă modificarea numărului, structurii

şi caracteristicilor demografice ale comunităţi umane. Variația teritorială a natalității și mortalității, arată
că în perioada analizată, numărul deceselor depășește numărul de născuți vii, astfel că se impune ca
administrația locală să promoveze politici publice care să susțină creșterea natalității.
Mișcarea migratorie a populației la nivelul orașului Dărmănești arată că sunt mai multe plecări cu
reședința/domiciliul decât stabiliri de reședință/domiciliu, aspect care arată că populația identifică
oportunități mai bune în alte zone. Astfel, sunt necesare intervenții pentru creșterea atractivității orașului,
din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de locuit, dezvoltare economică, diversificare locuri de
muncă, atractivitate culturală și de petrecere a timpului liber, dezvoltarea turismului, care să crească
numărul stabilirilor de reședință/domiciliu în orașul Dărmănești.
Piața de muncă și resursele umane
Tendințele de scădere a resurselor umane se observă în domeniul sănătate, educație, dar și în ceea ce
privește numărul mediu al salariaților. Un alt aspect negativ este acela că nu există locuri de muncă
vacante la nivelul orașului Dărmănești, în mod constant, dar și numeric (în luna octombrie 2020 fiind doar
3 locuri de muncă vacante). Ca recomandări se propune dezvoltarea infrastructurii sociale și medicale,
inclusiv educațională, care să atragă resurse umane calificate în domeniile prioritare asigurării serviciilor
pentru populație. Totodată, dezvoltarea sectorului cultural va sprijini dezvoltarea turismului.

CAPITOLUL III. PROFILUL ECONOMIC AL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
Radiografia economiei orașului Dărmănești analizează sectorul antreprenorial din punct de vedere al
dinamicii întreprinderilor, al rezultatelor economice, a specializării funcționale pe ramuri ale economiei
naționale. Din prisma indicatorilor aferenţi activităţii economice (cifra de afaceri, număr de salariați,
profit) analiza oferă informații privind gradul de specializare funcţională pe zone şi pe sectoare de
activitate, concentrările economice zonale, iniţiativele cu caracter colaborativ.

3.1. Orașul Dărmănești în contextul economic județean și regional
În context regional, orașul Dărmănești se află în regiunea Nord-Est, puternic polarizată de județe
dezvoltate din punct de vedere socio-economic, precum Iași sau Suceava.
Judeţul Suceava se remarcă în regiunea Nord Est prin prisma numărului mare de oraşe: 16, în comparaţie
cu 8 în judeţul Bacău, 7 în judeţul Botoşani şi câte 5 în fiecare din celelalte judeţe. Cea mai mare parte a
oraşelor sucevene sunt de talie mică şi sunt grupate în jumătatea de est a judeţului, în jurul municipiilor
Suceava şi Rădăuţi. Un alt atuu îl reprezintă cele 3 oraşe cu valenţe turistice deosebite: Vatra Dornei,
Câmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului.
Oraşele mici devin din ce în ce mai puţin atractive pentru locuire din cauza oportunităţilor scăzute de
dezvoltare profesională şi personală. Tinerii, în special, şi populaţia aflată în prima parte a intervalului
vârstei de muncă, în general, reprezintă segmentul de populaţie cel mai predispus la migrarea spre oraşe
mai mari sau la migraţia internaţională. Pentru multe dintre oraşele mici, mediul de afaceri local este
construit în special în jurul unităţilor active în comerţ, iar în multe cazuri, cel mai important angajator local
este statul (şcoli, primării, alte servicii şi instituţii publice). Aceleași caracteristici sunt întâlnite și în orașul
Dărmănești.
Orașul Dărmănești concurează cu orașele din regiunea Nord-Est, care atrag populația, în special tinerii
care merg la studii în municipiile reședință de județ (Iași, Bacău, Suceava ș.a), dar și forța de muncă, atât
cea calificată, cât și necalificată. Analiza comparativă a orașului Dărmănești cu orașele din regiunea Nord
Est, care au un număr de locuitori cuprins între 10.000 și 20.000 persoane, arată că sunt alte 13 orașe care
au între 253-1989 agenți economici.
Județ/Oraș
Județ Bacău
mun. Bacău
Moinești
Onești
Comănești
Buhuși
Dărmănești
Târgu Ocna
Slănic-Moldova

Număr locuitori
738.225
197.097
24.067
50.719
23.410
22.655
14.602
12.743
5.083

Număr agenți economici
38.410
16.769
1.275
3.692
1.332
1.032
541
843
271

Număr angajați
80.272
47.502
1.660
8.923
2.412
1.807
704
1.194
287

Județ/Oraș
Județ Botoșani
mun.Botoșani
mun. Dorohoi
Bucecea
Darabani
Flămânzi
Săveni
Ștefănești
Județ Iași
mun. Iași
mun. Pașcani
Hârlău
Podu Iloaiei
Târgu Frumos
Județ Neamț
mun. Piatra Neamț
mun.Roman
Bicaz
Roznov
Târgu Neamț
Județ Suceava
mun.Suceava
mun.Câmpulung Moldovenesc
mun.Fălticeni
mun.Rădăuți
mun.Vatra Dornei
Broșteni
Cajvana
Dolhasca
Frasin
Gura Humorului
Liteni
Milisăuți
Salcea
Siret
Solca
Vicovu de Sus
Județ Vaslui
mun. Vaslui

Număr locuitori
454.919
119.793
30.377
5.509
12.996
11.865
8.088
6.258
956.216
382.767
44.545
14.516
11.015
14.353
566.870
112.451
69.128
8.246
10.341
21.967
761.432
124.896
20.114
31.082
34.984
16.588
6.378
9.843
11.428
6.565
17.696
10.274
5.493
10.848
9.560
2.618
16.796
499.807
125.780

Număr agenți economici
26.544
11.127
2.070
262
778
518
580
226
65.568
40.979
2.495
320
419
919
31.605
10.391
4.477
562
537
1.989
43.657
12.004
1.886
2.289
3.028
1.585
385
317
253
379
1.558
352
243
447
546
164
575
19.460
5.572

Număr angajați
29.917
19.765
3.013
101
559
463
369
59
104.718
76.227
6.299
280
1.008
1.561
47.770
16.848
9.098
695
788
2.564
69.963
23.236
2.112
3.664
5.154
2.591
441
362
126
368
2.700
332
279
777
543
127
1.518
30.444
11.038

Județ/Oraș
Număr locuitori
Număr agenți economici
Număr angajați
mun.Bârlad
70.176
4.348
8.586
mun. Huși
33.937
1.854
4.275
Murgeni
8.166
210
188
Negrești
10.203
526
489
Tabelul nr. 3- Analiză comparativă a municipiilor și orașelor din regiunea Nord-Est
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, www.topfirme.com

Figura nr. 13– Poziționarea orașului Dărmănești în regiunea Nord-Est
Sursa datelor: ADRNE - Studiu privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, 2012

În regiunea Nord-Est un număr de 9 localități sunt declarate stațiuni turistice de interes național sau local.
Atestarea orașului Dărmănești ca stațiune turistică trebuie să aibă în vedere și specificul fiecărei stațiuni
din regiune, inclusiv cele învecinate, astfel încât să fie oferite servicii superioare celor deja existente în
regiune.
În context județean, orașul Dărmănești este al 6- lea oraș ca dimensiune, raportat la numărul de locuitori.
Deși are un număr mai mare de locuitori decât orașul Târgu Ocna, atestat ca stațiune turistică de interes
național, orașul Dărmănești are mai puțini agenți economici și mai puțini angajați decât Târgu Ocna. În
județul Bacău doar trei orașe sunt atestate ca stațiuni turistice de interes național – Moinești, Slănic
Moldova și Târgu Ocna.
Prin comparație cu celelalte localități din județul Bacău, orașul Dărmănești are o participație de 1,41% la
totalul agenților economici din județul Bacău, 0,37% la cifra de afaceri din județul Bacău și 0,88% la
numărul de angajați din județul Bacău.
Nr.
crt.

Localitate

% din numărul de
% din cifra de
agenți economici ai
afaceri a
județului Bacău
județului Bacău
1.
mun. Bacău
43,66
64,99
2.
Moinești
3,32
1,01
3.
Onești
9,61
11,94
4.
Comănești
3,47
2,08
5.
Buhuși
2,69
3,46
6.
Dărmănești
1,41
0,37
7.
Târgu Ocna
2,19
0,83
8.
Slănic-Moldova
0,71
0,15
Tabelul nr. 4- Comparații economice între orașele județului Bacău
Sursa datelor: www.topfirme.com

% din numărul de
angajați ai
județului Bacău
59,18
2,07
11,12
3,00
2,25
0,88
1,49
0,36

3.2. Structura economică a orașului Dărmănești
Structura economică a orașului Dărmănești analizată în funcție de numărul de firme și obiectul principal
de activitate, precum și cifra de afaceri realizată și numărul mediu de salariați, raportat la ultimul an fiscal
încheiat, arată că sectorul economic de bază este: Comerț care concentrează un număr de 121 de
profesioniști înregistrați în registrul comerțului, urmat de Agricultură, silvicultură și pescuit cu un număr
de 66 profesioniști, Industria prelucrătoare – cu 57 de profesionști, Construcții cu 48 de profesioniști,
Transportul și depozitarea – 30 profesioniști, Hoteluri și restaurante -26 profesioniști, Activități
profesionale, științifice și tehnice- 14 profesioniști, Activitati de servicii administrative si activitati de
servicii suport – 15 profesioniști, Alte activități de servicii cu 12 profesioniști.

Din perspectiva aportului sectoarelor la cifra de afaceri, comerţul contribuie cel mai mult la economia
orașului Dărmănești, reprezentând 27,77% din cifra de afaceri totală a orașului (cu 121 firme active în
domeniul comercial, care antrenau un număr de 145 angajaţi şi realizau o cifră de afaceri de 31. 865.944
lei) urmat îndeaproape de industria prelucrătoare cu 18,79% (cu 57 de firme active, care antrenau un
număr de 197 salariați și realizau o cifră de afaceri de 21.563.669 lei). Agricultura, silvicultura și pescuitul
au un aport de 18,43%, iar firmele din domeniul Construcții contribuie cu 8,96% la formarea cifrei de
afaceri a orașului în anul 2019.
Secțiuni CAEN rev.2

Numar
profesioniști

Numar
salariați
*
100
0
197
0

Cifra de
afaceri *

A.Agricultură, silvicultură și pescuit (01, 02 și 03)
66
21.155.323
B.Industria extractivă (05, 06, 07, 08, 09)
0
0
C. Industria prelucrătoare (de la 10 la 33)
57
21.563.669
D. Productia și furnizarea de energie electrică și termică,
1
0
gaze, apă caldă, aer condiționat (35)
E. Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
4
1
127518
activităţi de decontaminare (36, 37, 38, 39)
F.Construcții (41, 42, 43)
48
76
10.279.545
G.Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
121
145
31.865.944
autovehiculelor şi motocicletelor (45, 46, 47)
H.Transport și depozitare (49, 50, 51, 52, 53)
30
26
4.024.517
I.Hoteluri și restaurante (55, 56)
26
63
5.544.069
J. Informații și comunicații (58, 59, 60, 61, 62, 63)
5
24
4.713.901
K. Intermedieri financiare și asigurări (64, 65, 66)
6
1
298.087
L. Tranzacții imobiliare (68)
4
2
6.794.218
M. Activități profesionale, știintifice și tehnice (69- 75)
14
52
5.001.983
N. Activități de servicii administrative și activități de servicii
15
14
1.422.656
suport (77, 78, 79, 80, 81, 82)
O. Administrație publică și apărare (84)
0
0
0
P. Invățământ (85)
6
20
1.158.144
Q. Sănătate și asistență socială (86, 87, 88)
6
1
535.580
R. Activități de spectacole culturale și recreative (90-93)
5
2
212.040
S. Alte activități de servicii (94, 95, 96)
12
0
70.694
T. Activități ale gospodăriilor private (97, 98)
0
0
0
U. Activități ale organizațiilor și organismelor
0
0
0
extrateritoriale (99)
TOTAL
426
724 114.767.888
Tabelul nr.5 - Situația statistică a profeșionistilor înregistrați în registrul comerțului cu sediul
social/profesional în orașul Dărmanești, județ Bacău, aflați în funcțiune, grupați pe secțiuni CAEN (în
funcție de obiectul principal de activitate declarat)

* Informaţiile privind numărul de salariaţi şi cifra de afaceri sunt preluate din situaţiile financiare pentru anul 2019
depuse de societăţi la Ministerul Finanţelor Publice

Sursa datelor: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău
Comerțul este ramura economică cea mai reprezentativă la nivelul orașului Dărmănești, concentrând cel
mai mare număr de agenți economici înregistrați în registrul comerțului, 121 profesioniști, care au realizat
împreună cea mai mare cifră de afaceri la nivelul anului 2019. Activitățile specifice acestei ramuri sunt:
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor,
comerțul cu ridicata și amănuntul cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete.
Industria prelucrătoare este a doua ramură economică importantă la nivelul orașului, având în anul 2019
un număr de 197 salariați. Activitățile predominante desfășurate în cadrul acestei secțiuni sunt: industria
alimentară, prelucrarea lemnului, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal.
Agricultura, silvicultura și pescuitul este reprezentantă la nivelul orașului prin activitățile din domeniul
silviculturii, agiculturii și pescuitului. În anul 2019 cea mai mare cifră de afaceri a fost realizată de un agent
economic cu activitate principală în domeniul silviculturii. În cadrul acestei ramuri economice erau atrași
100 de angajați, în cadrul a 66 de agenți economici.
Suprafața fondului funciar era în anul 2014 de 27.014 ha, din care 76,13% sunt în proprietate privată.
Din suprafața totală, un procent de 23,90% sunt terenuri agricole (6.463 ha), iar 76,10% sunt terenuri
neagricole (20.580 ha).
Modul de folosință
Total Dărmănești
Din care, proprietate privată:
I.Agricolă, total
Din care, proprietate privată:
1.1. Arabilă
Din care, proprietate privată:
1.2. Pășuni
Din care, proprietate privată:
1.3.Fânețe
Din care, proprietate privată:
1.4.Vii și pepiniere viticole
Din care, proprietate privată:
1.5.Livezi și pepiniere pomicole
Din care, proprietate privată:
II.Terenuri neagricole, total
Din care, proprietate privată:
2.1. Păduri și altă vegetație forestieră
Din care, proprietate privată:
2.2.Ocupată cu ape, bălți
Din care, proprietate privată:

2011
27.043
20.548
6.463
6.454
1.108
1.106
3.311
3.310
1.991
1.985
14
14
39
39
20.580
14.094
19.085
13.396
472
-

2012
27.043
20.548
6.463
6.454
1.108
1.106
3.311
3.310
1.991
1.985
14
14
39
39
20.580
14.094
19.085
13.396
472
--

2013
27.043
20.548
6.463
6.454
1.108
1.106
3.311
3.310
1.991
1.985
14
14
39
39
20.580
14.094
19.085
13.396
472
-

2014
27.043
20.589
6.463
6.454
1.108
1.106
3.311
3.310
1.991
1.985
14
14
39
39
20.580
14.135
19.074
13.247
472
-

Modul de folosință
2011
2012
2013
2.3. Ocupată cu construcții
780
780
780
Din care, proprietate privată:
588
588
588
2.4. Căi de comunicații și căi ferate
133
133
133
Din care, proprietate privată:
2.5. Terenuri degradate și
110
110
110
neproductive
Din care, proprietate privată:
110
110
110
Tabelul nr. 6-Suprafața fondului funciar după modul de folosință oraș Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online

2014
791
778
133
110
110

Există forme de parteneriat public-privat constituite din reprezentanţi ai sectorului public și ai celui
privat, reprezentate de Grupurile de Acţiune Locală (GAL), create pentru a implementa o strategie
integrată pentru dezvoltarea teritoriului și pentru a facilita demararea proiectelor finanţate din PNDR
privind inițiativele de dezvoltare locală. Orașul Dărmănești este membru al GAL Valea Muntelui, compusă
din: 7 comune şi un oraş prin autorităţile publice locale, o regie publică locală - ocol silvic, 11 ONG-uri, 2
Parohii şi 17 membri din mediul economic, respectiv 12 societăţi comerciale, 2 Cabinete Medicale
Individuale, dintre care unul veterinar, două Intreprinderi Individuale și o Întreprindere Familială,
însumând un număr de 39 de membri14.
Alte structuri asociative din domeniul agriculturii înregistrate la Primăria Dărmănești sunt: Asociaţia
crescătorilor de bovine şi ovine Plopu, Asociația crescătorilor de bovine și ovine Lapoș, Păgubeni, Joseni,
Asociația Județeană a Crescătorilor de Traurine Bacău, Asociația Județeană a Crescătorilor de ovine și
caprine PROOVIS Bacău, Asociația Crescătorilor de Albine din România FIliala Bacău, Asociația
Crescătorilor de animale “Valea Muntelui” Agăș15.
Construcții sunt reprezentate la nivelul orașului de 48 agenți economici, care antrenau un număr de 76
angajaţi şi realizau o cifră de afaceri de 10.279.545 lei.
Hotelurile și restaurantele au realizat în anul 2019 o cifră de afaceri de 5.544.069 lei, cu 63 salariați și 26
de agenți economici.
Alte ramuri ale economiei reprezentative la nivelul orașului Dărmănești sunt: Activități profesionale,
științifice și tehnice- 14 profesioniști (52 salariați), Activități de servicii administrative și activități de servicii
suport – 15 profesioniști (14 salariați), Transport și depozitare – 30 profesioniști (26 salariați).
În ceea ce privește situația statistică a profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului, cu sediul social/
profesional în orașul Dărmănești, în funcție de forma de organizare juridică, în anul 2020 societățile
comerciale cu răspundere limitată reprezentau 63,62% din totalul profesioniștilor, întreprinderile
individuale reprezentau 20,42%, persoanele fizice autorizate – 10%.
În oraș își desfășurau activitatea 2 societăți pe acțiuni și 1 societate cooperativă.
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http://www.galvaleamuntelui.ro/prezentare-gal/membri-gal.html
Lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură înregistrate la
primării în scopul prevăzut de Legea nr.145/2014pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor
din sectorul agricol, www.madr.ro
15

Categorie
Număr profeșioniști
Societăți cu răspundere limitată
271
Societăți pe acțiuni
2
Persoane fizice autorizate
43
Intreprinderi individuale
87
Intreprinderi familiale
22
Cooperative agricole
0
Societăți în nume colectiv
0
Societăți cooperative
1
TOTAL
426
Tabelul nr.7 - Situația statistică a profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului cu sediul
social/profesional declarat în oraşul Dărmăneşti, județ Bacău, aflați în funcțiune, grupaţi pe forme de
organizare juridică
Sursa datelor: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău
La nivelul orașului nu sunt înființate parcuri industriale, incubatoare de afaceri, zone logistice sau alte
structuri de sprijinire a afacerilor.
În regiunea Nord-Est erau înființate doar 8 parcuri industriale, Parcul Industrial Hit Hemeiuş (județ Bacău),
Parcul Industrial Botoşani (județ Botoșani), Parcul Industrial Miroslava, Parcul Industrial Miroslava 2,
Parcul Industrial Iaşi (județ Iași), Parcul Industrial Ceahlău Piatra Neamţ (județ Neamț), Parcul Industrial
Siret, Parcul Industrial Bucovina (județ Suceava).

3.3. Analiza principalilor antreprenori locali
Principalii antreprenori locali au fost analizați raportat la datele economice din ultimul bilanț depus la
organul fiscal teritorial, după cifra de afaceri și numărul de salariați. Astfel, la nivelul orașului Dărmănești
erau în anul 2019, un număr de 541 de agenți economici, reprezentând 1,41% din totalul agentilor
economici din județul Bacău, care au realizat o cifră de afaceri de 105,6 milioane lei (24 milioane euro),
cca 0,37% din cifra de afaceri a județului Bacău. În ceea ce privește numărul de salariați, erau 704 angajați,
reprezentând un procent de 0.88% din totalul de angajati din județul Bacău16.
Analiza firmelor din orașul Dărmănești, după cifra de afaceri, arată că primii 20 de agenți economici
desfășoară activitate în domeniile Comerț (6 agenți economici), Industria prelucrătoare (4 agenți
economici), Agricultură, silvicultură și pescuit (3 agenți economici), Construcții (2 agenți economici),
Hoteluri și restaurante (2 agenți economici), Alte activități profesionale, științifice și tehnice (2 agenți
economici), Informații și comunicații (1 agent economic).

16

https://www.topfirme.com/judet/bacau/localitate/darmanesti/

Nr.
crt.
1.

Denumire

Cifră de afaceri

Obiect de activitate principal declarat
în bilanțul
contabil aferent anului 2019
210 -Silvicultura și alte activități
forestiere
4673-Comerț cu ridicata al materialului
lemnos și al materialelor de construcții
și echipamentelor sanitare
6201-Activități de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat client)

2.

OCOLUL SILVIC LIGNUM
S.R.L.
METAL FABRIC S.R.L.

14,1 milioane lei
(3,2 milioane euro)
7,1 milioane lei
(1,6 milioane euro)

3.

SAME DAY SYSTEM S.R.L.

4,7 milioane lei
(1,1 milioane euro)

4.

DAVIO PAN GRUP IMPEX
S.R.L.

4,7 milioane lei
(1,1 milioane euro)

5.

WINMEETH S.R.L.

4,2 milioane lei
(965.808 euro)

6.

OVERLAND GRUP S.R.L.

4,1 milioane lei
(925.842 euro)

7.

EUROPAN WOOD S.R.L.

2,9 milioane lei
(656.799 euro)

1610-Tăierea și rindeluirea lemnului

8.

FREGATA IMPEX S.R.L.

2,8 milioane lei
(643.248 euro)

9.

PAVIV-PROD S.R.L.

10.

SOMALIS PREST S.R.L.

2,7 milioane lei
(616.454 euro)
2,6 milioane lei
(598.115 euro)

1071-Fabricarea pâinii, fabricarea
prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie
220-Exploatare forestieră

11.

FLORICIPSO S.R.L.

2,6 milioane lei
(581.123 euro)

12.

FREGATA SERV S.R.L.

2,5 milioane lei
(578.372 euro)

13

MEDITEK TRADING S.R.L.

2,4 milioane lei
(542.168 euro)

1071-Fabricarea pâinii, fabricarea
prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie
2511- Fabricarea de construcții metalice
și părți componente ale structurilor
metalice
4120-Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

4120-Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale
4729-Comerț cu amănuntul al altor
produse alimentare, în magazine
specializate
4711-Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate,
cu
vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun
4773-Comerț
cu
amănuntul
al
produselor farmaceutice, în magazine
specializate

Nr.
crt.

Denumire

Cifră de afaceri

14

CCM MOB S.R.L.

2,2 milioane lei
(507.932 euro)

15

SOCIETATE COOPERATIVĂ
DE CONSUM DĂRMĂNEŞTI

2,1 milioane lei
(482.568 euro)

16

VORTEX S.R.L.

17

ALUNVET S.R.L.

18

ANGELI DEL CELLO PROD
S.R.L.

2 milioane lei
(456.460 euro)
1,7 milioane lei
(395.546 euro)
1,7 milioane lei
(391.996 euro)

19

MILEEA S.R.L.

20

ROMDAV GROUP S.R.L.

1,7 milioane lei
(380.835 euro)
1,5 milioane lei
(349.643 euro)

Obiect de activitate principal declarat
în bilanțul
contabil aferent anului 2019
4759-Comerț cu amănuntul al mobilei,
al articolelor de iluminat și al articolelor
de uz casnic n.c.a., în magazine
specializate
4711-Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate,
cu
vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun
220-Exploatare forestieră
7500-Activități veterinare
5610-Restaurante

5520-Facilități de cazare pentru vacanțe
și perioade de scurtă durată
7022-Activități de consultanță pentru
afaceri și management

Tabelul nr. 8- Top 20 de agenți economici după cifra de afaceri
Sursa datelor: www.topfirme.com
Analiza primilor 20 de agenți economici în funcție de numărul de salariați, arată că cel mai mare număr
de salariați (223 angajați) sunt în domeniul Industriei prelucrătoare (02- silvicultură și exploatare
forestieră, 10-industria alimentară, 25 -industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, 16prelucrarea lemnului), 47 de angajați lucrează în domeniul Comerț (comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun și comerț cu ridicata),
38 de angajați în domeniul Construcții (41-construcții de clădiri), 46 de angajați în domeniul Hoteluri și
restaurante (55-hoteluri, 56-restaurante), 29 de salariați în domeniul Activități profesionale, științifice și
tehnice (70-activități de management și de consultanță), 23 de salariați în domeniul Informații și
comunicații (62-activități de servicii în tehnologia informației).
Nr.
crt.
1.

Denumire
OCOLUL SILVIC LIGNUM S.R.L.

Număr
angajați
49

Obiect de activitate principal declarat în bilanțul
contabil aferent anului 2019
210 -Silvicultură și alte activități forestiere

Nr.
crt.
2.

FREGATA IMPEX S.R.L.

3.
4.

ANGELI DEL CELLO PROD S.R.L
DAVIO PAN GRUP IMPEX S.R.L.

32
30

5.
6.

PAVIV-PROD S.R.L.
ROMDAV GROUP S.R.L.

29
29

7.

SAME DAY SYSTEM S.R.L.

23

8.

WICMAS IMPEX S.R.L.

22

9.

WINMEETH S.R.L.

22

10.

SOMALIS PREST S.R.L.

20

11.
12.

EUROPAN WOOD S.R.L.
OVERLAND GRUP S.R.L.

20
18

13.

SOCIETATE COOPERATIVĂ DE
CONSUM DĂRMĂNEŞTI

16

14.

MATTROM S.R.L.

16

15.

GOOD LUCK INDUSTRY CO LTD
S.R.L.
MILEEA S.R.L.

15

16.

Denumire

Număr
angajați
48

14

Obiect de activitate principal declarat în bilanțul
contabil aferent anului 2019
1071-Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie
5610-Restaurante
1071-Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie
220-Exploatare forestieră
7022-Activități de consultanță pentru afaceri și
management
6201-Activități de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client)
4711-Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun
2511- Fabricarea de construcții metalice și părți
componente ale structurilor metalice
4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
și nerezidențiale
1610-Tăierea și rindeluirea lemnului
4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
și nerezidențiale
4711-Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun
4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
gospodăresc
1610-Tăierea și rindeluirea lemnului

5520-Facilități de cazare pentru vacanțe și
perioade de scurtă durată
17.
SCORPION IMPEX S.R.L.
12
4939-Alte transporturi terestre de călători n.c.a
18.
VORTEX S.R.L.
10
220-Exploatare forestieră
19.
IMBOLD TRANS S.R.L.
10
8553-Școli de conducere (pilotaj)
20.
METAL FABRIC S.R.L.
9
4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos și
al materialelor de construcții și echipamentelor
sanitare
Tabelul nr. 9- Top 20 de agenți economici după numărul de salariați
Sursa datelor: www.topfirme.com

3.4. Concluzii și recomandări
Orașul Dărmănești în context economic regional și județean
Activitatea economică din județul Bacău este concentrată în municipiul reședință de județ –Bacău care
polarizează activitățile economice, infrastructura de servicii și bunuri, precum și forța de muncă. Astfel,
sunt necesare investiții care să asigure atractivitatea orașului Dărmănești pentru locuitori, dar și pentru
turiști.
Poziția geografică a orașului Dărmănești îi facilitează o bună conectivitate cu economii urbane din
regiunea Nord-Est și funcționale cu orașele din regiune. În regiunea Nord-Est un număr de 9 localități sunt
declarate stațiuni turistice de interes național sau local, stațiunea Slănic-Moldova, aflată la o distanță de
31km, stațiunea Târgu Ocna, aflată la o distanță de 17 km, zona Moinești-Băi, aflată la o distanță de 14
km. Declararea orașului Dărmănești ca stațiune turistică devine o necesitate în contextul în care orașele
învecinate au acest statut, dar și pentru dezvoltarea durabilă în următorii 8 ani. Poziționarea orașului
Dărmănești pe traseul acestor stațiuni îi conferă avantajul de atragere a turiștilor, aspect care implică
investiții în infrastructura turistică, dar și modernizarea orașului pentru a-l face atractiv pentru locuire și
pentru vizitare.
În context județean, orașul Dărmănești își poate consolida poziția de pol urban cu influență locală, pentru
îndeplinirea funcției de deservire a zonelor rurale înconjurătoare: accesibilitate la sistemele de transport,
furnizare servicii de interes general pentru localitățile învecinate (învățământ secundar și tehnic, unități
medicale specializate), centru de producție și distribuție a bunurilor și serviciilor către ruralul învecinat,
dezvoltare de IMM-uri, atragerea de forță de muncă din localitățile învecinate.
Structura economică a orașului Dărmănești
Ramura economică predominantă în orașul Dărmănești este Comerțul care concentrează un număr de
121 de profesioniști înregistrați în registrul comerțului, urmată de Industria prelucrătoare cu un număr de
57 profesioniști și Agricultura, silvicultură și pescuit cu 66 de profesioniști. Cei mai mulți angajați erau în
anul 2019 în Industria prelucrătoare de 197 persoane. În domeniul agriculturii au fost înființate asociații
profesionale ale crescătorilor de animale și grupuri de acțiune locală care să susțină dezvoltarea
economică.
Pentru o strategie pe termen mediu, se recomandă susținerea fermelor mici, pentru că furnizează
securitate alimentară şi socială, contribuie la prezervarea mediului, prin folosirea unor metode de
producţie tradiţionale. Prin programele de finanțare pentru susținerea fermelor mici, a instalării tinerilor
fermieri, sprijin pentru asociere și crearea de grupuri de producători, pentru produse bio și multe alte
metode de sprijin, se poate asigura sustenabilitatea fermelor mici și implicit dezvoltarea acestora,
aducând un plus de valoare adăugată economiei locale a orașului Dărmănești. Sprijinirea producătorilor
locali în introducerea sistemului de certificare al mărcii înregistrate “Produs în arie naturală protejată din
România“, va contribui la dezvoltarea comunității locale prin promovarea produselor locale. Produsul
local contribuie la sprijinirea fermelor de semi-subzinstență, prin menținerea activităților agricole în
sistem de fermă/gospodărie.

Analiza principalilor antreprenori locali
Topul primilor 20 de antreprenori locali în funcție de cifra de afaceri și numărul de salariați aferenți anului
2019, confirmă faptul că sectorul Comerț a atras cea mai mare cifră de afaceri, iar cei mai mulți salariați
lucrează în Industria prelucrătoare (silvicultură).
Pentru asigurarea unui plus de valoare adăugată se recomandă diversificarea economiei locale, prin
atragerea de industrii cu valoare adăugată mare, cum ar fi: producție software, electronică, desene și
modele etc.

CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI
Capitolul analizează starea diferitelor tipuri de infrastructuri din orașul Dărmănești - rutieră, feroviară,
infrastructura stradală, infrastructura de utilităţi, infrastructura de telecomunicaţii, precum şi
infrastructura socială, infrastructura pentru situaţii de urgenţă, infrastructura de sănătate, infrastructura
de învăţământ, infrastructura de cultură, respectiv fondul de locuinţe.

4.1. Infrastructura de transport (rutier și feroviar)
Transportul rutier
Orașul Dărmănești este străbătut de următoarea rețea de transport rutier:
- 2 drumuri naționale : DN12A Miercurea Ciuc – Comăneşti – Oneşti, DN2G: Bacău – Moineşti – Comăneşti;
- 2 drumuri județene: DJ123 Limita Jud. Harghita - Sălătruc - Dărmănești (DN12A), DJ123G DJ 123 Dărmănești - Tabăra de copii
- 4 drumuri comunale: DC132 DN 12A (Dărmănești) - Sălătruc, DC134 Dărmaneasca (DN 12A) – Lapoș,
DC149 DN 12A (Plopu) - Păgubeni - Larga - Cucuieti – Dofteana; DC 149° Dărmănești – Păgubeni.

Figura nr. 14– Rețeaua de transport rutier în Dărmănești
Sursa datelor: ADRNE - Studiu privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, 2012

Transportul feroviar
Rețeaua de transport feroviar care traversează orașul Dărmănești este compusă din:
- Magistrala secundară 501: Adjud – Oneşti – Târgu Ocna – Dărmăneşti – Comăneşti – Ghimeş

Figura nr. 15 – Rețeaua de căi ferate în orașul Dărmănești
Sursa datelor: www.cfr.ro
Rețeaua de drumuri orășenești
Lungimea străzilor orășenești din orașul Dărmănești a avut o evoluție pozitivă în perioada 2012-2019,
crescând de la 74 km, cât era în 2012, la 95 km în 2019. Din totalul de 95 km, un procent de 25,26% (24
km) sunt drumuri modernizate. În anul 2019, lungimea drumurilor modernizate a crescut cu 50%
comparativ cu anul 2018.
Autoritățile publice locale au investit constant în îmbunătățirea calității infrastructurii rutiere. Astfel, în
perioada 2012-2019 au fost implementate mai multe proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii stradale:
- 2016: Asfaltare drum și amenajare rigole în cartier Brătulești, proiect prin s-au modernizat străzi din
cartierul Brătuleşti, oraș Dărmănești, ce se compun din 3 tronsoane (traseul străzii Valea Uzului, traseul
străzii Brătulești, traseul străzii Tineretului), Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală
și Bugetul local;

- 2016: Amenajare și modernizare Centru civil etapa I, proiect prin care s-au realizat lucrări amenajare și
modernizare a zonei centrale a oraşului;
- 2020: Amenajare și modernizare Centru civil etapa II, proiect prin care se vor moderniza: zona pietonală
din faţa blocului de locuinţe, zona verde, spaţiul de joacă pentru copii, zona de parcare auto, modernizarea
carosabilului și trotuarelor Străzilor Victoriei şi Muncii, între D.J.12A şi Str. Muncii nr. 15.
În prezent, la nivelul orașul Dărmănești nu există piste special amenajate pentru ciclism.
În ceea ce privește facilitățile de parcare acestea sunt situate cu preponderență în zona centrală, la nivelul
anului 2020 existau un număr total de 257 locuri de parcare, din care 22 sunt rezervate pentru taxiuri. Nu
sunt spaţii de parcare special marcate pentru persoane cu dizabilităţi (cu handicap).
lungime drumuri orășenești modernizate
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Figura nr. 16 – Evoluția lungimii drumurilor orășenești și modernizate din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online
Tranportul public local
La nivelul orașului Dărmănești nu există un serviciu de transport public local. Transportul persoanelor se
realizează cu autoturisme proprietate personală sau prin serviciile de transport public județean de
persoane prin curse regulate, atribuite operatorilor privați de către Consiliul Județean Bacău.
Traseele județene prin care se asigură curse regulate de transport persoane sunt: Comanești-Dărmănești
–Sălătruc (10 curse), Dărmănești-Comănești-Ciobănuș (com.Asău, 29 curse), Comănești-Tg.Ocna-Onești
(5 curse), Bacău-Moinești-Dărmănești (2 curse) etc.

Mijloace alternative de mobilitate
Infrastructura pentru pietoni există doar în cazul străzilor principale, și nu la toate. Spaţiile cu prioritate
pentru pietoni sunt amenajate, grupat, doar în centrul oraşului, în arealul pietonizat al pieţei și pe câteva
străzi nou modernizate. Nu sunt alte trasee majore cu caracter turistic, de promenadă şi agrement,
amenajate cu prioritate pentru pietoni. În cartierele rezidenţiale, în special în cele de locuire colectivă,
lipsesc spaţiile comunitare de calitate, amenajate exclusiv sau cu prioritate pentru pietoni.
Spaţiile publice sunt organizate în mare parte pentru satisfacerea cererii de circulaţie şi parcare a
automobilelor private, ceea ce face ca acestea să fie sărăcite de calitatea peisagistică şi ambientală
necesară unei bune calităţii a locuirii.
În prezent, nu există infrastructură destinată pentru utilizarea bicicletei. Per ansamblu, analiza distanțelor
ce pot fi parcurse în 5 minute din zona centrală sau din centrele de cartier pe jos, respectiv cu bicicleta
relevă gradul ridicat de accesibilitate al orașului, altfel decât cu mașina personală.
La nivel urban, din perspectiva transportului public, nu este utilizat în prezent nici un sistem inteligent de
transport, gestiunea activității de transport realizându-se cu sisteme clasice, cu interacțiuni limitate.
Transportul județean de persoane se realizează cu mijloace de transport poluante.
Din perspective gestionării inteligente a sistemului de parcări, nu există automate de parcare cu sisteme
moderne de plată și nici parcări inteligente.
Din punct de vedere al traficului, sunt necesare lucrări de modernizare a sensurilor giratorii, intersecțiilor
și realizarea unei centuri ocolitoare a orașului. La nivelul orașului nu sunt folosite sisteme inteligente de
gestionare a traficului, programele de semaforizare sunt fixe, iar datele de trafic se pot obține doar prin
înregistrări la marginea drumului. De asemenea, nu există stații de reîncărcare pentru vehicule electrice
și electrice hibrid plug-in.

4.2. Infrastructura de utilități (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică)
Alimentarea cu apă
Localitatea Dărmănești dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă, având debitul
asigurat din acumularea Poiana Uzului și stația de tratare a apei Carăboaia și Moinești.
Din această conductă de transport OL Dn 800mm este racordat și orașul Dărmănești, având un racord
pentru cartierul Boiștea și localitatea Sălătruc; un racord pentru zona centrală, care beneficiază de un
rezervor de 750 mc pentru acumulare amplasat la o cotă ce satisface presiunea necesară zonei centrale;
un racord pentru cartierul Brătulești; un racord pentru cartierele Joseni și Păgubeni; un racord pentru
cartierele Dărmăneasca și Lapoș; un racord pentru cartierul Joseni-Triaj.
Conductele de distribuție existente sunt din E – HD cu diametre cuprinse între 63 și 160 mm cu o lungime
totală de aproximativ 83.600 ml. Numărul de gospodării deservite de rețelele de deservite de rețelele de
distribuție a apei este de cca. 64% din gospodăriile existente.
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabila a rămas aceeași în perioada 2014-2019 de
82,3 km, în scădere față de anii 2012-2013. Sistemul de alimentare cu apă a fost reabilitat în perioada
2001-2006, necesitând lucrări de modernizare.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în anul 2019 era de 294 mii metri cubi, în creștere
cu 6,90% față de anul anterior și aproape de valorile înregistrate în anul 2012. Un procent de 84% din
cantitatea totală de apă potabilă distribuită în anul 2019, era destinată pentru uz casnic.
lungime rețea de distribuție a apei potabile
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Figura nr. 17 – Evoluția lungimii rețelei de distribuție a apei potabile din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online
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Figura nr. 18 – Evoluția cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online

Canalizarea
Orașul Dărmănești dispune de un sistem centralizat al evacuării apelor uzate menajere, în fază de
implementare, ce deservește localitățile Dărmănești, Dărmăneasca și Lapoș, stația de epurare pentru
această rețea fiind în fază de proiect17.
În prezent există colector de canalizare și stație de epurare cu o treaptă mecanică formată dintr-un
colector de 200 mc cu filtru din piatră concasată și stație de dezinfecție cu clorură de var ce deservește
cca. 260 persoane de la blocurile și magazinele din zona centrală a orașului.
Pentru locuințele vechi din Colonia Rafinăriei, există o fosă septică cu deversare în sistemul de canalizare
al Rafinăriei, sistem ce nu mai funcționează în prezent. Evacuarea apelor uzate, apelor industriale se
realizează după epurarea în stația proprie, într-un colector Dn 1000mm (amplasat între albia majoră a pr.
Uz și calea ferată uzinală a Rafinăriei), ce preia și apele pluviale ale Rafinăriei cu deversare în râul Trotuș
cu o lungime de cca. 5 km.
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare a avut o evoluție de creștere a numărului de kilometri
începând cu anul 2018, când erau 53,8 km, comparativ cu perioada anterioară 2012-2017 când erau 1,3
km.
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Figura nr. 19 – Evoluția lungimii rețelei simple a conductelor de canalizare din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online
Gaze naturale
Orașul Dărmănești dispune în prezent de un sistem de alimentare cu gaze naturale, dimensionat pentru
cca. 40% din gospodării, restul fiind alimentate cu combustibil solid prin centrale termice sau sobe.
Alimentarea cu gaze naturale se realizează din conducta magistrală de presiune medie cu Փ 20”, prin stația
17
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de reglare – măsurare – predare. Din stația de reglare – măsurare pleacă rețelele de distribuție, gaze
naturale, presiune redusă, care sunt pozate în teritoriul public de-a lungul străzilor din orașul Dărmănești,
cartierele Dărmăneasca, Plopu, Bratulești și Joseni. Din rețelele de distribuție se alimentează consumatorii
individuali și obiectivele social-culturale prin branșamente de gaze, presiune redusă. Localitățile Sălătruc,
Lapoș și Păgubeni folosesc instalații de incălzire pe lemne18.
Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale a crescut în anul 2019 cu 3,1 km
comparativ cu anul 2018 și cu 3,4 km față de anul 2012. Aceeași evoluție de creștere a avut-o și cantitatea
de gaze distribuite, care în anul 2019 era cu 55.000 metri cubi mai mult decât în anul 2018. Un procent de
68,25% din cantitatea totală de gaze naturale distribuite erau pentru uz casnic.
Până în anul 2016, lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale a fost aceeași, dar
începând cu anul 2016 au fost realizate periodic lucrări de extindere a rețelei de gaze naturale.
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Figura nr. 20 – Evoluția lungimii rețelei simple a conductelor de canalizare din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online
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Figura nr. 21 – Evoluția cantității de gaze naturale distribuite consumatorilor din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo-online

Energia electrică
Energia electrică necesară consumatorilor din orașul Dărmănești și împrejurimi este asigurată de stația
110/ 20/6 Kv existentă, care funcționează interconectată la sistemul energetic național. Rețeaua de
distribuție de medie tensiune (6-20 Kv) este subterană, iar în unele locuri este aeriană, pe stâlpi din beton,
fiind amplasată pe marginea trotuarelor, drumurilor sau trecând prin grădini sau terenuri cu altă
destinație. Rețelele de distribuție de joasă tensiune în sistem aerian pe stâlpi respectă riguros traseul de
pe marginea drumurilor și au o lungime aproximativă de 6,1 km, reprezentând liniile electrice aeriene și
canalizația subterană, racordate la posturile de transformare. Instalațiile alimentează integral
consumatorii casnici, social-culturali și industriali (mici consumatori) existenți în orașul Dărmănești19.
Sistemul de iluminat public stradal
Sistemul de iluminat stradal al orașului Dărmănești este realizat în prezent din corpuri de iluminat închise,
echipate în mare parte cu becuri spiralate de tip economic, aceste corpuri fiind amplasate pe stâlpii din
beton ce aparțin E-ON DISTRIBUȚIE SA.
Funcționarea sistemului de iluminat public stradal este asigurată de coexistența a două circuite electrice
separate, amplasate pe aceeași rețea de stâlpi, circuite alimentate din posturi de transformare și acționate
de puncte de aprindere de tip ceas programat sau celule de lumină.

19
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Autoritățile publice locale au identificat nevoia de modernizare a sistemului de iluminat public stradal
cauzată de probleme precum: consumul energetic relativ mare și neeconomic, lipsa de fiabilitate a
corpurilor de iluminat echipate cu becuri economice, care au durata de funcționare destul de mică,
calitatea slabă a fluxului luminos care se transmite la nivelul carosabilului, aspectul îmbătrânit al lămpilor
stradale, desele neconcordante în aprinderea lămpilor cu lumina naturală, ceea ce influențează negativ
costurile publice aferente iluminatului stradal20.

4.3. Infrastructura de telecomunicații
Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de către firmele UPC, DIGI Telekom România, iar cele de telefonie
mobilă sunt reprezentate de rețelele Vodafone, Telekom și Orange. Furnizorii de servicii internet sunt
firmele Telekom, Vodafone, Orange21.
Principalii operatori de internet 3G și 4G declară că există acoperire pe marea majoritate a teritoriului
regiunii Nord-Est. În hărţile prezentate de aceștia zonele sunt acoperite de transfer de date prin 3G și 4G.

Figura nr. 22 – Harta acoperire servicii mobile rețea Orange în orașul Dărmănești
Sursa datelor: https://www.orange.ro/acoperire/harta-acoperire-retea/
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Figura nr. 23 – Harta acoperire servicii mobile rețea Vodafone în orașul Dărmănești
Sursa datelor: https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/alege-vodafone/harta-de-acoperire
/index.htm

Figura nr. 24 – Harta acoperire servicii mobile rețea Telekon în orașul Dărmănești
Sursa datelor: https://www.telekom.ro/harta-acoperire/

Harta “zonelor albe NGN” reprezentând localitățile care nu sunt acoperite de rețele de generație viitoare
(Next Generation Network) a fost publicată în 2018 de Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații - ANCOM (localități rurale din România încă nedeservite de rețele fixe cu
viteze de 30 Mbps sau mai mari, la persoane fizice). În cadrul schemei de ajutor de stat derulată s-a vizat
atingerea obiectivului specific O.S 2.1 „Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă
largă de mare viteză” – Axa prioritară 2 a Programului Operațional Competitivitate, respectiv construirea
de rețele de comunicații electronice și, eventual, de infrastructuri fizice asociate acestora, necesare în
vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză în localitățile
defavorizate din acest punct de vedere.
În orașul Dărmănești nu au fost identificate zone albe NGN cu rețea fixă <30 Mbps (albastru) și zone
albe NGN fără rețea fixă (roșu).

Figura nr. 25 – Harta localităților incluse în “zonele albe NGN”
Sursa datelor:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1PGf3FWZ6f1L5kSLOuLmR9SMvC3CJseh_&ll=46.156040
63353812%2C25.804436622736667&z=8

4.4. Infrastructura socială
În orașul Dărmănești activitatea de asistență socială este asigurată de către:
- Direcția Generală de Asistență Socială si Protectia Copilului Bacău, prin intermediul centrelor aflate în
localitate;
- Direcția de Asistență Socială Dărmănești, organizată în cadrul Primăriei Orașului Dărmănești.
La nivelul județului Bacău erau acreditați în baza Legii nr.197/2012 pentru asigurarea de servicii sociale
un număr de 104 furnizori22, atât publici cât și privați. Dintre aceștia, 30 de furnizori sunt acreditați pentru
cămine pentru persoane vârstnice, 12 servicii de îngrijire la domiciliu. În județul Bacău la data de
26.10.2020 nu erau licențiate cantine sociale.
În orașul Dărmănești, sunt licențiate următoarele categorii de servicii sociale:
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica –Dărmănești (furnizor de servicii - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău), tip servicii sociale asigurate: Centre
rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilități; capacitate 96 persoane23.
Nu au fost identificați furnizori privați de servicii sociale acreditați care să asigure servicii sociale pe raza
localității Dărmănești.
Una dintre principalele probleme cu care se confruntă populația din localitate este cea a accesului la
servicii de sănătate, în special pentru populația marginalizată sau grupurile vulnerabile.
Marginalizarea urbană, manifestată prin concentrarea spațială a populației deprivate în comunități situate
în anumite zone din interiorul așezărilor urbane, a fost analizată din perspectiva mai multor dimensiuni:
capitalul uman (educație, sănătate, aspecte demografice), ocupare și calitatea locuirii.
Orașul Dărmănești se regăsește printre zonele dezavantajate care se confrunta cu probleme în ceea ce
privește capitalul uman, având între 50-60% din totalul locuitorilor în astfel de zone24.
Ratele populației urbane din zonele definite ca fiind marginalizate sau dezavantajate pe locuire, ocupare
sau capital uman din orașul Dărmănești, calculate conform datelor din Recensământul din anul 2011, sunt
prezentate mai jos:
Populația
stabilă

%
în zone
nedezavantajate

%
în zone
dezavantajate
pe locuire

%
în zone
dezavantajate
pe ocupare

%
în zone
dezavantajate
pe
capital uman

%
în zone
marginali
zate

12.247

4,81

0,00

29,39

58,07

4,69

%
populație în
zone cu
instituții sau
sub 50 de
locuitori
3,04

Tabelul nr.10 – Comunități marginalizate în orașul Dărmănești
Sursa: Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027, ADR NE
Zonele dezavantajate pe capital uman - dacă prezintă concentrarea a cel puțin două din următoarele
categorii vulnerabile: (i) populație activă cu nivel scăzut de educație; (ii) copii; (iii) persoane cu dizabilități
sau alte probleme de sănătate. Aceste zone urbane sunt locuite de persoane necalificate, care lucrează în
agricultură, construcții sau alte sectoare, în multe cazuri, informal. Prin urmare, intervențiile în acest tip
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de zone trebuie să se concentreze pe calificarea forței de muncă. În orașul Dărmănești, rata populației
aflată în zone dezavantajate pe capital uman era de 58,07% cea mai mare dintre orașele și municipiile
județului Bacău.
Zonele dezavantajate pe ocuparea forței de muncă – dacă prezintă o concentrare de șomeri și/sau
persoane neîncadrate pe piața formală a muncii. Această categorie se referă în general la zone care au
avut în perioada comunistă o concentrare mare de întreprinderi. In ciuda existenței unei forțe de muncă
profesional calificată, aceste zone au avut parte de puține investiții private în ultimii douăzeci de ani și,
drept consecință, există oportunități reduse de angajare în sectorul formal. Procentul populației aflată în
zone dezavantajate pe ocupare din orașul Dărmănești era de 29,39%.
Zonele urbane marginalizate - cumulează deprivări pe toate dimensiunile și sunt recomandate a
reprezenta ținta programului DLRC. In cele mai multe cazuri, acestea sunt zone intraurbane, sărace, izolate
din punct de vedere social și care nu sunt reflectate în statisticile privind ratele de sărăcie calculate la nivel
de localitate sau județ, adevărate pungi de excluziune socială. Puternica stigmatizare cu care sunt asociate
aceste locuri, pe lângă lipsa sau slaba calitate a serviciilor (educație, sănătate, infrastructura) reduc drastic
șansele populației de a scăpa de sărăcie. Aceste zone sunt candidatele cele mai potrivite pentru
intervențiile de tipul dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității realizate în orașele din
România.
În figurile de mai jos este evidențiată situația din tabelul de mai sus, pe localități ale județului.

Figura nr.26 –Procentul populației urbane în zone cu locuire precară
Sursa datelor: Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027, ADR NE

Figura nr.27 –Procentul populației urbane în zone cu nivel scăzut de ocupare în sectorul formal
Sursa datelor: Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027, ADR NE

Figura nr.28 –Procentul populației urbane în zone cu nivel scăzut de capital uman
Sursa datelor: Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Est pentru perioada 2021-2027, ADR NE

4.5. Infrastructura pentru situații de urgență
I.S.U.
La nivelul orașului Dărmănești, activitatea în domeniul situațiilor de urgență este organizată la nivelul:
- Stației de Pompieri aflată în subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Maior Constantin
Ene” al județului Bacău;
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Dărmănești aflat în subordinea Consiliului local
al orașului Dărmănești.
Salvamont
Serviciile de salvare montană de la nivelul orașului Dărmănești sunt asigurate de către Serviciul Public
Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității Salvamont Bacău, înființat în anul 2013,
format din cinci salvatori montani care au urmat cursurile de atestare ale Școlii Naționale Salvamont de la
Padina, școală patronată de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România și un inspector de
specialitate și cursuri de prim ajutor calificat - paramedic, la Centrul de Formare SMURD - ISU Iași. Echipa
este completată cu salvatori montani voluntari, aspiranți care actionează împreună cu echipa de bază, în
sprijinul persoanelor aflate pe munte și care au nevoie de ajutor. Baza Salvamont se află în stațiunea Slănic
Moldova, la baza pârtiei de schi Nemira. Masivele montane din județul Bacău aflate în aria de
responsabilitate a Formației Salvamont Bacău sunt:
1. Muntii Nemira – până la granița cu județele Harghita și Covasna (Comunele Dofteana, Oituz și oraș
Slănic Moldova)
2. Munții Ciucului – până la granița cu județul Harghita (Comunele Palanca, Agas, orașe Dărmănești
și Comănești)
3. Munții Tarcăului – până la granița cu județele Harghita și Neamț (Comunele Ghimes-Faget,
Brusturoasa, Asau)
4. Munții Gosmanului – până la granița cu județul Neamț (Comunele Asau, Zemes, oras Moinesti)
5. Munții Vrancei – până la granița cu județele Covasna și Vrancea (Comunele Oituz, Manastirea
Casin)
6. Munții Berzunt (Comunele Poduri, Berzunti, Dofteana)

4.6. Infrastructura de sănătate
Oferta de servicii de sănătate din orașul Dărmănești era formată la nivelul anului 2018 din:
- 2 cabinete medicale școlare;
- 4 cabinete medicale de familie;
- 2 cabinete stomatologice;
- 4 farmacii;

4.7. Infrastructura de învățământ
Unități școlare
În anul 2019 în orașul Dărmănești funcționau 4 unități școlare, din care 3 unități de instruire primară și
gimnazială și 1 liceu. Numărul unităților școlare a rămas același în toată perioada analizată 2012-2019.
Rețeaua școlară25 aferentă anului 2019-2020 din oraș era compusă din:
- Liceul Tehnologic Dărmănești, localizat în Dărmănești;
- Grădinița cu program prelungit nr.1, localizată în Dărmănești;
- Școala Gimnazială nr.2, localizată în Dărmănești;
- Școala Gimnazială nr.3, localizată în Dărmănești;
- Școala Gimnazială nr.1, localizată în Dărmănești;
- Școala Gimnazială Plopu;
- Grădinița cu program normal nr.2, localizată în Dărmănești;
- Grădinița cu program normal Păgubeni;
- Grădinița cu program normal Sălătruc;
- Școala Gimnazială Lapoș.
Infrastructura unităților școlare
La nivelul anului 2019, în unitățile școlare din orașul Dărmănești erau 88 de săli de clasă, în scădere cu 3
unități față de anul anterior. Distribuția pe niveluri de instruire arată că 20 de săli de clasă erau în unitățile
de învățământ preșcolar, 30 de săli de clasă în unitățile de învățământ primar și gimanzial și 38 săli de
clasă în unitățile de învățământ liceal. În cele 88 de săli de clasă învățau în anul 2019 un număr de 2027
de elevi.
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Figura nr. 29 – Evoluția numărului sălilor de clasă în unitățile școlare din Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online, pentru anii 2012-2013 nu sunt
date disponibile.
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Rețeaua școlară a județului Bacău în anul școlar 2019-2020, http://www.isjbacau.ro/retea-scolara/retea-scolara2019-2020/view

Numărul de laboratoare școlare era în anul 2014 de 12 unități, însă s-a redus treptat până în anul 2019,
când au rămas doar 10 laboratoare școlare. Sălile de gimnastică sunt 2 unități, câte una pentru fiecare tip
de unitate școlară (1 pentru liceu și 1 pentru școala primară și gimnazială). În cadrul liceului erau și 4
ateliere școlare. În ceea ce privește terenurile de sport acestea erau în număr de 3, din care 1 în cadrul
liceului și 2 în unitățile de învățământ primar și gimnazial.
Aparatura IT și dotarea cu aparatură de tehnică de calcul a unităţilor de învăţământ s-a redus în perioada
2012-2019, cu un procent de 8,22% (2019 vs 2018). Cele mai multe PC-uri se regăsesc la nivelul unității de
învățământ liceal (56,55% din total PC-uri), urmată de unitățile de învățământ primar și gimnazial (39,31%
din total) și 4,15% din total în grădinițe.
-număr Nr. Infrastructura unităților școlare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
crt.
1.
Săli de clasă
63
69
81
87
89
91
91
88
2.
Săli de gimnastică
2
3
3
3
3
3
3
3
3.
Ateliere școlare
4
4
4
4
4
4
4
4
4.
Laboratoare școlare
9
9
12
11
11
10
10
10
5.
Terenuri de sport
2
3
3
3
3
3
3
3
6.
PC-uri
120
140
160
160
158
158
158
145
Tabelul nr. 12– Evoluție infrastructura unităților școlare din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online

4.8. Infrastructura de cultură
Cele 6 biblioteci existente în anul 2019 în orașul Dărmănești au înregistrat circa 1.107 de cititori activi, în
scădere față de anul 2018 cu 13,18%. Fondul de carte disponibil în cele 6 biblioteci era în anul 2019 de
34.612 volume, în creștere față de anul anterior cu 21 unități.
În oraș nu funcționează instituţii şi companii de spectacole sau concerte și cinematografe.
-număr Nr.
Infrastructura culturală
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
crt.
1.
Biblioteci
6
6
6
6
5
6
6
6
2.
Volume existente
33973 34474 34529 34716 18552 34349 34591 34612
3.
Cititori activi
1718 1671 1684 1773
629 1257 1275 1107
4.
Volume eliberate
18044 18651 20323 13578 3927 8786 10918 9833
5.
Personal angajat
1
1
2
1
Tabelul nr.13 – Evoluție indicatori socio-culturali din orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online

4.9. Infrastructura de locuire
Fondul locativ
Zona de locuințe existentă ocupă în prezent cea mai mare suprafață din intravilan, fiind alcătuită din
locuințe individuale de tip rural și locuințe colective în blocuri cu mai multe apartamente. Organizarea
zonei de locuit este specifică așezărilor rurale și se face de-a lungul căilor de comunicație și a văilor apelor
curgătoare26.
La finalul anului 2019, în orașul Dărmănești fondul locativ era format din 4.626 locuințe, din care 98,90%
erau locuințe proprietate privată și 1,10% erau locuințe proprietate publică.
Fondul de locuințe colective este dezvoltat în zona de vest a localității Dărmănești cu acces direct din
strada Chimiei și strada Rafinăriei, fiind reprezentat din blocuri cu nivel de înălțime P+2 și P+3 și în zona
centrala, la intersecția străzilor Muncii și Victoriei, reprezentat de un bloc cu înălțimea de P+3.
Față de anul 2018, numărul de locuințe a crescut în oraș cu doar 3 unități, iar față de anul 2012 cu 107
locuințe. Suprafața locuibilă a fost în anul 2019 de 240.613 metri pătrați arie desfășurată, în creștere față
de anul 2018 cu 283 mp. În medie, fiecare locuitor al orașului avea la dispoziţie, în 2019, 16,49 mp arie
desfășurată de suprafață locuibilă.
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Figura nr. 30– Evoluția numărului de locuințe existente la sfârșitul anului în orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online
Legat de construirea și finalizarea unei locuințe, în perioada analizată se observă o tendință de scădere a
numărului locuințelor finalizate la sfârșitul fiecărui an, în anul 2019 cu 57.14% comparativ cu anul 2018 și
cu 86,36% comparativ cu anul 2012. Numeric în anul 2019 au fost finalizate doar 3 locuințe.
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Figura nr. 31 – Evoluția numărului de locuințe finalizate la sfârșitul anului în orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online

Renovarea fondului de locuințe pentru creșterea eficienței energetice
Eficiența energetică sau eficiența încălzirii fondului de locuințe reprezintă un domeniu prioritar pentru
Guvernul României așa cum se arată în Strategia Națională a Locuirii 2017-2030.
În acest sens, programele de finanțare ale Programului Operațional Regional 2014-2020 au avut în vedere
politici pentru îmbunătățirea eficienței energetice la nivel de locuințe și a clădirilor publice, precum și
pentru reducerea emisiilor de carbon.
La nivelul orașului Dărmănești prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa
prioritară 3/3.1 au fost reabilitate termic 8 blocuri de locuințe, cu un total de 92 de apartamente27, având
ca impact îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru locatarii blocurilor reabilitate,
reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea consumurilor pentru încălzire.
În ceea ce privește clădirile publice, la nivelul orașului au fost depuse proiecte pentru finanțarea reabilitării
termice a școlii Lapoș, Clădirea Pavilion interne (Corp C5) utilizată pentru oferirea de servicii medicale,
cămin cultural, în prezent fiind în etapa de evaluare. Sunt necesare investiții în creșterea eficienței
energetice și pentru alte clădiri publice (primărie, liceu etc).
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https://orasuldarmanesti.ro/continut/fisiere/2020/05/Finalizare-proiectului-de-reabilitare-termic%C4%83-a-8blocuri-de-locuin%C5%A3e-din-Ora%C5%9Ful-D%C4%83rm%C4%83ne%C5%9Fti-jude%C5%A3ul-Bac%C4%83u.pdf

4.10. Concluzii și recomandări
Infrastructura de transport (rutier și feroviar)
Procentual, lungimea străzilor modernizate din orașul Dărmănești este de 25,26% din total străzi
orășenești, ceea ce indică faptul că sunt necesare lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere existente,
crearea de locuri de parcare care să deservească unitățile de instituții și servicii precum și amenajarea
intersecțiilor. Deficiențe au fost identificate și în ceea ce privește circulaţia pietonală, neexistând trotuare.
Principalele disfuncționalități privind căile de circulație sunt: profile de drum neconforme, îmbrăcăminți
uzate, drumuri neasfaltate aflată în stare degradată, lipsa trotuarelor de-a lungul principalelor căi de
comunicație, în toate localitățile componente, parcări insuficiente, lipsa pistelor pentru biciclete,
neexistența unei centuri de ocolire a orașului.
Rețeaua de dotӑri compusӑ din parcaje, stații de transport în comun, stații de întreținere şi alimentare a
autovehiculelor trebuie și aceasta modernizată.
Conectivitatea reţelei de infrastructură destinată deplasării pietonale este redusă. Dărmăneștiul este un
oraş al distanţelor scurte (în zonele centrale și adiacente), care se pretează foarte bine deplasărilor
nemotorizate (mersul pe jos sau cu bicicleta), potenţial care în momentul de faţă nu este exploatat în
totalitate, infrastructura destinată acestor tipuri de deplasări prezentând o serie de deficiențe privind
dimensionarea și utilarea (suprafață mică amenajată cu trotuare pentru pietoni, lipsă piste pentru
deplasarea cu bicicleta). De asemenea, sunt necesare investiții integrate în infrastructură, care vizează cu
preponderență calitatea şi aspectul spațiului public. La nivelul comunităţii, există o deschidere largă spre
orientarea investiţiilor publice în direcția eficientizării energetice. În prezent sistemele inteligente de
transport nu sunt utilizate la nivelul orașului. De altfel, până în prezent la nivelul orașului nu au fost
dezvoltare soluții inteligente, pentru implementarea conceptului de Smart-City (Smart Governance, Smart
Living, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment și Smart People). Sistemul de parcări necesită
dezvoltare și modernizare în contextul în care orașul urmează a se dezvolta din punct de vedere turistic,
dar și dotarea cu infrastructură pentru stații de încărcare pentru mașini electrice.
Conceptul de amenajare a străzilor smart începe să fie implementat în marile orașe din România (ex.Cluj
Napoca) și poate fi o bună practică pentru orașele care vor să se dezvolte, în special prin reorganizarea
spațială și utilizarea tuturor terenurilor abandonate.
Infrastructura de utilități (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică)
Numărul de gospodării deservite de rețelele de deservite de rețelele de distribuție a apei este de cca.
64% din gospodăriile existente, iar în perioada 2014-2019 nu au fost realizate lucrări de extindere a rețelei
simple de distribuție a apei potabila. Investiții semnificative s-au realizat în extinderea rețelei de
canalizare, însă este necesară realizarea unei stații de epurare a apelor uzate și continuarea lucrărilor de
extindere a rețelei de canalizare. Și pentru infrastructura de racordare la gaze naturale sunt necesare
lucrări de extindere, astfel încât toți locuitorii să aibă asigurate utilitățile de bază.
În ceea ce privește iluminatul public stradal, problemele legate de consumul energetic relativ mare și
neeconomic, lipsa de fiabilitate a corpurilor de iluminat echipate cu becuri economice, care au durata de
funcționare destul de mică, calitatea slabă a fluxului luminos care se transmite la nivelul carosabilului,
aspectul îmbătrânit al lămpilor stradale, desele neconcordante în aprinderea lămpilor cu lumina naturală,

ceea ce influențează negativ costurile publice aferente iluminatului stradal, pot fi rezolvate prin proiecte
de modernizare și eficientizare a iluminatului public stradal, inclusiv iluminat arhitectural al clădirilor și
obiectivelor turistice, care ar trebui utilizat drept instrument cu potențial pentru dezvoltarea turistică a
orașului.
Având în vedere proiectele de dezvoltare a turismului în orașul Dărmănești, se impune extinderea
infrastructurii de utilități în zonele unde se vor orienta activitățile turistice (cum ar fi zona Lacului Poiana
Uzului).
Infrastructura de telecomunicații
Serviciile de telefonie fixă, mobilă sau internet sunt asigurate de către principalii operatori existenți pe
piață. În oraș nu sunt implementate soluții de acces gratuit la internet a populației în spații publice.
Infrastructura socială
Orașul Dărmănești nu beneficiază de o gamă variată de servicii sociale destinate diferitelor grupuri
vulnerabile. În dorința de a răspunde nevoilor identificate la nivel de comunitate, autoritățile locale
trebuie să asigure o ofertă de servicii sociale care să urmărească prevenirea excluziunii sociale și
promovarea incluziunii prin adaptarea grupurilor vulnerabile la societatea aflată în plină dezvoltare. La
nivel local, în prezent, sunt asigurate servicii sociale publice de către Direcția de Asistență Socială
Dărmănești și D.G.A.S.P.C. Bacău – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică –Dărmănești
(pentru persoane adulte cu dizabilități). Nu sunt asigurate servicii sociale pentru copii, bătrâni, persoane
de etnie romă, nu sunt înființate centre de zi pentru copii/adulți, cantine sociale, centre de prevenire a
violenţei în familie etc. La nivel local se impune creearea de parteneriate public-privat cu furnizori privați
de servicii sociale pentru diversificarea ofertei de servicii sociale.
Infrastructura pentru situații de urgență
Serviciile necesare în situații de urgență sunt asigurate atât de autoritățile cu competențe în materie la
nivel județean, cât și prin serviciile voluntare înființate la nivel local. Zona beneficiază și de serviciile
Salvamont Bacău, S.M.U.R.D.
Infrastructura de sănătate
Orașul nu beneficiază de o gamă largă de servicii medicale, în prezent fiind asigurate, la o populație de
14.602 locuitori, câteva cabinete medicale de familie, farmacii și cabinete stomatologice, infrastructura
fiind specifică zonelor rurale. Diversificarea infrastructurii medicale ar trebui să fie realizată atât în
sistemul public, cât și în cel privat, astfel încât populația să beneficieze de dotări corespunzătoare cu
mobilier, aparatură şi medicamente, aparate de investigaţii medicale complexe (imagistică medicală). Pe
plan local, oferta medicală ar trebui completată de o serie de dotări din sistemul privat (clinici private,
cabinete stomatologice, laboratoare de analiză) sau public (ambulatorii de specialitate).

Infrastructura de învățământ
Infrastructura educațională joacă un rol important în capacitatea orașului Dărmănești de a se dezvolta
economic, prin reținerea unui capital uman educat și bine pregătit. Analiza evoluției populației școlare
arată o tendință negativă de scădere a numărului de elevi, astfel este necesar ca autoritățile publice locale
să conlucreze pentru îmbunătățirea infrastructurii educației din oraș, cu scopul de a păstra numărul
populației școlare cel puțin constant în următorii ani. De asemenea, un alt aspect esențial este ca oferta
existentă să fie completată cu activități și cursuri extra-curriculare, adresate elevilor din ciclurile gimnazial
și liceal. Achiziția de dotări moderne și instrumente smart pentru învățământul online sunt investiții
necesare în unitățile de învățământ din orașul Dărmănești.
Infrastructura culturală
Activitatea culturală este susținută în principal prin manifestările culturale organizate periodic. Orașul nu
beneficiază din punct de vedere economic de pe urma patrimoniului cultural sau natural, fiind necesare
investiții nu numai în protejarea construcțiilor monument istoric, ci și în implementarea unor măsuri în
ceea ce privește valorificarea patrimoniului existent și activități de promovare turistică.
Infrastructura de locuire
Orașul Dărmănești se caracterizează printr-o locuire de tip compact, aflată în proporție de peste 98% în
proprietate privată și dominată de zonele de locuit de tip individual, în principal case. În perioada
analizată, au fost realizate lucrări de reabilitare a clădirilor de locuințe colective, fiind susținute de
fondurile europene atrase de autoritățile publice locale. Conform reglementărilor europene, începând cu
anul 2021 ar trebui impuse standarde de eficiență energetică pentru clădirile nou construite.
Ritmul de extindere a fondului de locuințe este scăzut, în perioada analizată observându-se un număr mic
de locuințe construite și finalizate.

CAPITOLUL V. TURISMUL, CULTURA ȘI SPORTUL - CATALIZATORI DE DEZVOLTARE
DURABILĂ
Acest capitol prezintă cele mai importante atracții turistice ale orașului, de ordin natural, antropic și
neconvențional, tipurile și formele de turism practicate, infrastructura și circulația turistică, în corelare cu
elementele de patrimoniu cultural și infrastructura sportivă-recreațională, ca factori fundamentali pentru
dezvoltarea durabilă.

5.1. Infrastructura turistică
Principalele tipuri de structuri de cazare turistică existente în orașul Dărmănești sunt:
- pensiuni turistice (3 unități);
- tabere pentru elevi și preșcolari (1 unitate);
- camping (1 unitate).
Centrul de agrement Sălătruc (tabără), aflat în subordinea Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Bacău, are o capacitate de cazare de 100 locuri, caracter sezonier, dipune de 23 de camere, toate
amplasate într-un singur pavilion.28
Volumul de investiții în structurile de primire turistică a avut o evoluție descendentă, numărul unităților
de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică s-a redus de la 6 unități în anul 2018, la 4 unități în anul
2019, aceeași valoare ca în anul 2012.
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Figura nr. 32 – Evoluția numărului de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică în
orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online
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La data de 16.10.2020 erau clasificate următoarele structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare:
- Casa Uzu, 3 stele (camere de închiriat), capacitate 14 locuri;
- Pensiunea turistică Adolescența, 3 stele, capacitate 22 locuri;
- Pensiunea turistică Cerbul, 3 stele, apacitate 10 locuri;
- Vila turistică Himalaya, 4 stele, capacitate 30 locuri;
- Pensiunea turistică Magic Garden, 3 stele, capacitate 28 locuri.
În orașul Dărmănești erau clasificate 2 structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică:
- Restaurant clasic Dărmănești, 2 stele;
- Restaurant Magic Garden, 2 stele.
Pe lângă acestea, conform datelor înregistrate în registrul comerțului, în anul 2019, erau în funcțiune un
număr de 26 de profesioniști cu obiect principal de activitate Hoteluri și restaurante.
În afară de structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, sunt și alte spații de cazare
care asigură servicii turiștilor.
În ceea ce privește infrastructura de informare și promovare turistică în orașul Dărmănești funcționează
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dărmănești. În schimb nu sunt agenții turistice
licențiate.
Personalul din hoteluri și restaurante, deși este în creștere, de cele mai multe ori fluctuează (din cauza
sezonalității), este insuficient și necesită calificare sau specializare, conform activităților desfășurate. O
bună parte a personalului din industria turismului și ospitalității poate fi recrutat fie din rândul
comunităților locale, fie din rândul celor plecați la muncă în străinătate (care pot reveni în țară cu un
capital minim de investit și e probabil să vorbească deja o limbă străină).
În oraș funcționează și o instituție de învățământ public liceal care oferă specializări în domeniul
turismului. În cadrul Licelului Tehnologic Dărmănești există clase cu profil de turism și alimentație
(tehnician în activități economice, tehnician în turism), care sunt surse de formare pentru actualul și
viitorul personal care activează în turism la nivelul orașului.
Orașul Dărmănești pune la dispoziția turiștilor 3 trasee turistice omologate:
- Slănic Moldova - Vf. Nemira Mare - Poiana Uzului;
- Slănic Moldova - La Salarie - Plaiul Ciungetului – Sălătruc;
- Slănic Moldova - Valea Pufu - Vf. La Cireș - Șaua Nemirei29.
În județul Bacău sunt în total 9 trasee turistice omologate, toate amplasate în Munții Nemira.
La nivelul județului era omologată o singură pârtie de schi Nemira, la Slănic Moldova, pe o suprafață de
1414 m. În apropierea orașului Dărmănești se află și pârtia de schi Elod de la Sânmartin (județ Harghita),
cu o lungime de 310 m. Odată cu fenomenul încălzirii globale, viitorul pârtiilor de schi situate sub
altitudinea de 1.800 de metri este incert, posibilitățile de creare de zăpadă artificială fiind din ce în ce mai
reduse, cu costuri de operare mari. Sezonalitatea stațiunilor de iarnă trebuie de asemenea diminuată,
pentru a asigura continuitatea activităților și a limita fluctuația de personal.
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Trasee turistice montane omologate, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri

În oraș existau și 2 arii naturale protejate (Lacul Bălătău și Pădurea Izvorul Alb). Existența acestor arii
protejate este benefică însă necesită o mai bună abordare a protejării, dezvoltării și valorificării lor, pentru
a fi competitive cu oferte similare din piața internațională.
Principalele asociații cu activitate în turism la nivelul orașului Dărmănești sunt: Asociația pentru
Dezvoltarea Turismului MONTPESA (Munte, Petrol, Sare, Apă).
Numărul locurilor de cazare urmărește tendința de scădere, în anul 2019, fiind 152 de locuri, în scădere
față de 2018, când erau 311 locuri, scădere pusă pe seama neutilizării sau închiderii unității de camping
care avea 120 de locuri (în 2018). Cele mai multe locuri de cazare erau în tabere (84 locuri, în scădere față
de 2018) și în pensiuni turistice (68 locuri, în scădere față de 2018 cât erau 91 locuri).
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Figura nr. 33 – Evoluția numărului de locuri de cazare existente în structuri de primire turistică în orașul
Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online
Capacitatea de cazare turistică exprimată în număr de locuri-zile a scăzut cu 10% în anul 2019, comparativ
cu anul 2018. Evoluția capacității de cazare turistică în funcțiune (nr. locuri-zile) pe tipuri de structuri de
primire turistică, arată că un procent de peste 87% din capacitatea de cazare se regăsește în pensiuni
turistice.
E necesar ca structurile de primire turistică, atât cele existente, cât și cele care se vor dezvolta, să pună
accentul pe sustenabilitate, reducând cantitatea de energie necesară funcționării, reciclând deșeurile

rezultate și oferind preponderent produse locale și/sau regionale. Risipa alimentară și a apei potabile,
respectiv poluarea de orice fel, este necesar să fie reduse, pe cât posibil, pentru a asigura dezvoltarea unui
turism durabil în orașul Dărmănești.

5.2. Cererea de servicii de cazare
Din perspectiva circulației turistice, atât numărul de sosiri cât și cel de înnoptări ale turiștilor au avut, în
perioada 2012-2019, o tendință de scădere. Dacă la începutul perioadei analizate erau 1.212 turiști, în
anul 2019 numărul acestora s-a redus la 726 turiști. Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 erau cu 49%
mai puțini turiști.
Din totalul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, în anul 2019 cele
mai multe sosiri au fost în pensiunile turistice (90%). Un procent de 8,27% au fost sosiri ale turiștilor în
tabere de elevi, iar 1,67% au fost în campinguri.
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Figura nr. 34 – Evoluția sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică în orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online
La nivel de capacitate de cazare pe luni calendaristice, vârful este caracteristic verii, cu un maxim în august,
dar și începutului de toamnă, luna septembrie înregistrând creșteri. Din analiza numărului total de locuri–
zile la nivel de localitate, rezultă că lunile cele mai benefice pentru activitatea de turism sunt cele începând
cu mai și până în octombrie, cu un vârf de sezon în lunile iulie și august. Lunile mai, septembrie, octombrie
și noiembrie înregistrează, cu mici variații, cam aceleași valori de sosiri turistice lunar. În celelalte luni ale

anului, numărul de sosiri turistice este mai redus cu cca. 40% față de cele din lunile de primăvară și toamnă
și cu cca. 100% față de lunile de vară.
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Tabelul nr.14 – Evoluția sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică pe luni în orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online

Tendința generală a înnoptărilor la nivelul orașului Dărmănești este de scădere, la fel ca numărul sosirilor
de turiști, ducând la scăderea duratei medii a șederii acestora în zonă. Numărul de înnoptări din anul 2019
a scăzut cu 70% comparativ cu cel din anul 2018, fiind mai mic și decât cel de acum 8 ani (din 2012).
Pe categorii de structuri de primire turistică, cel mai mare număr de înnoptări a fost în pensiunile turistice
de 88% din total înnoptări.
Este evident că potențialul natural și cel antropic nu sunt puse în valoare pe măsura diversității și valorii
lor, ceea ce face ca orașul Dărmănești să nu fie o destinație turistică atractivă.
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Figura nr. 35 – Evoluția numărului de înnoptări în structuri de primire turistică în orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online
Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică a scăzut în fiecare an în intervalul 2012-2019,
ajungând la 4,48% în 2019, de la 14,17% în 2012 și 13,49% în 2018.
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Figura nr. 36 – Evoluția indicelului de utilizare netă a capacității de cazare turistică în orașul Dărmănești
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online

5.3. Obiective turistice
Resursele turistice naturale
Orașul Dărmănești beneficiază de un complex de factori turistici morfologici, climatici, hidrografici și
biogeografici cu valoare atractivă deosebită. În ceea ce privește tipurile majore de relief, se evidențiază
cu precădere relieful montan, considerat cel mai atractiv, care ocupă o suprafață destul de vastă din
teritoriul orașului.
Relieful din bazinul Uzului prezintă o îmbinare complexă de forme, în cadrul cărora întâlnim munți de
înălțime medie și mică, dealuri și depresiune. Formele cele mai înalte de relief sunt reprezentate de munții
Nemirei cu vârfurile:
 Nemira Mare 1648 m;
 Nemira Tiganca 1626 m;
 Sandru Mare 1639 m;
 Osoiul 1553 m;
 Carunta 1517 m30.
Prin răspândirea spațială, altitudine și diversitatea formelor sale, relieful montan este catalogat, fără
excepție, de specialiștii în domeniu, ca având cel mai ridicat indice de spectaculozitate și atractivitate
turistică dintre toate formele de relief.
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Cu o floră și o faună variată și structuri ale reliefului specifice zonei montane, aceste zone propun și
numeroase trasee turistice atât pentru iubitorii muntelui cât și pentru iubitorii de ecoturism.
Resursele de apă, indiferent de forma de stocare, au un rol important în stimularea și dezvoltarea
activităților turistice (lacul Bălătău). Fiecare din tipurile de resurse de apă se impune printr-un efect diferit,
contribuind la dezvoltarea unor tipuri și forme de turism.
În orașul Dărmănești, dintre componentele naturale, resursele de apă alături de relief constituie
principalele obiective de atracție turistică.
Un număr însemnat de resurse naturale din oraș au potențial ridicat în a fi (mai bine) valorificate, însă
rămân în umbră din cauza dificultăților de acces (în lipsă sau nemodernizate) și a lipsei unor amenajări
minime care să permită vizitarea lor în condiții optime.
Potențialul turistic antropic
Potențialul turistic antropic, ca varietate și valoare, se leagă direct de îndelungata evoluție a civilizației
umane și de interferențele culturale ale mozaicului etnic specific județului Bacău și regiunii. În orașul
Dărmănești se remarcă următoarele tipuri de obiective:
-Vestigii istorice (palate, ansambluri arhitecturale și case cu aspect și/sau istoric deosebit);
- Edificii religioase (biserici, mănăstiri);
- Obiective turistice culturale (muzeu etnografic);
- Patrimoniul turistic etnografic;
- Obiective turistice cu funcție turistică (zone cu tradiții populare);
- Monumente (statui, busturi, grupuri statuare și alte monumente diverse);
- Amenajări și activități cu funcție turistică (parcuri, festivaluri);
- Amenajări hidrologice (baraje, lacuri de acumulare și instalații hidraulice tradiționale – mori și vâltori).
În lista monumentelor istorice din orașul Dărmănești sunt incluse:
 BC-ll-a-B-00821 Complex de instalații tehnice hidraulice oraș DĂRMĂNEȘTI (cartier Boiștea),
sf.sec. XIX-înc. sec. XX;
 BC-ll-m-B-00821.01 Dârstă hidraulică oraș DĂRMĂNEȘTI sf. sec. XIX;
 BC-ll-m-B-00821.02 Piuă hidraulică oraș DĂRMĂNEȘTI înc. sec. XX;
 BC-ll-m-B-00821.03 Vâltoare oraș DĂRMĂNEȘTI înc. sec. XX;
 BC-ll-m-A-00822 Palatul Știrbei, azi Tabără școlară oraș DĂRMĂNEȘTI Str. Dumbravei nr.21 sf. sec.
XIX;
 BC-ll-m-B-00823 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” oraș DĂRMĂNEȘTI Str. Măguricei nr.11, anul 1808,
adăugiri 1884;
 BC-ll-m-B-00824 Moara de apă Huzaparu oraș DĂRMĂNEȘTI Str. Morii nr.2 înc. sec. XX;
 BC-II-m-B-00875 Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului, oraș DĂRMĂNEȘTI, sat PLOPU,
anul 1795, ref.1886”.

O bună parte dintre acestea necesită conservare, protejare sau investiții pentru dezvoltarea și
valorificarea lor prin includerea în circuite turistice.
De asemenea, în orașul Dărmănești se pot întâlni și elemente ale patrimoniului imaterial, precum
Mărțișorul, Doina, Taraful tradițional, Procesiunile populare de la biserici (cu ocazia sărbătorii „Sfânta
Mărie Mare” – Adormirea Maicii Domnului), Jocul Ursului, sărbătorile de Crăciun etc. Manifestările de
amploare, care se practică în Dărmănești, în ajunul Anului Nou, în prima și a doua zi a Anului Nou, sunt:
URSUL, CAPRA, NUNTA, MOCANASII, JIANUL31.
Tipurile și formele de turism practicate
Orașul Dărmănești este o localitate cu potențial de a deveni stațiune turistică, transformare care îi va
facilita accesul la finanțări și investiții în turism. Relieful montan și resursele de apă, pădure, alături de
prezența unor obiective turistice de nișă, neconvenționale, face posibilă afirmarea unor tipuri și forme
variate de turism, atractive pentru turiști. Enumerăm mai jos câteva forme de turism, atât existente, cât
și cele care pot fi valorificare.
Turismul montan poate fi practicat de către iubitorii de natură, ca turism de drumeție, alpinism,
mountain-biking. Zona se pretează pentru dezvoltarea activităților specifice agrementului montan (pârtii
de schi, snow-boarding, trasee pentru plimbări cu mijloace de transport pe cabluri – funiculare, telescaun
sau telecabină/ telegondolă).
Ecoturismul este considerat de nișă în cadrul industriei turistice mondiale, având la bază natura și
elementele sale, managementul ecologic în vederea unui impact minim, contribuind la conservarea
biodiversității, la bunăstarea locală a comunităților din zonele turistice și educație ecologică, atât în rândul
turiștilor cât și în rândul populației locale. Turiștii care vin în zonă, pot practica activități de drumeție (mai
ales în zona lacurilor și montane) sau vizite culturale de scurtă durată (mănăstiri, palat, muzeu etc). Ariile
naturale protejate prezintă o diversitate a florei și faunei, care cuprind multe specii unice și/sau pe cale
de dispariție. Activitățile care pot fi practicate în zonele protejate sunt diverse, de la drumeții montane și
plimbări de agrement, până la observații de păsări și mamifere sălbatice.
Turismul rural
Oferta de agrement în turismul rural este reprezentată de echitație, drumeții pedestre, cicloturism,
pescuit și vânătoare, vizite la stâne, degustarea unor produse specifice bucătăriei țărănești, organizarea
de festivaluri tematice, specifice zonei: al păstrăvului, al sarmalelor, al brânzeturilor, al plăcintelor, al
vinului etc.
În cadrul festivalurilor pot fi organizate activități precum: demonstrații de sport extrem (raliuri auto,
motocross), tras cu arcul, concursuri de pescuit, gastronomie, dar și parade ale portului popular, a
călăreților, a căruțelor, parada urșilor ș.a.
Turismul cultural poate fi valorificat prin intermediul monumentelor istorice prezente în zonă. Cele mai
importante atracții culturale din zonă sunt: castele (Castelul Știrbey), biserici, muzeu etnografic, moară de
apă. O mare parte dintre ele sunt în paragină și le lipsește infrastructura de acces și funcționalitățile
necesare introducerii lor în circuitul turistic.
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Turismul religios
Există în zonă multe areale încărcate de spiritualitate și locuri de pelerinaj – Biserica “Sfinții Apostoli Petru
și Pavel”, Biserica “Sf. Nicolae”, Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Biserica “Nașterea Maicii
Domnului”, Biserica “Izvorul Tămădurii”, Biserica “Preasfânta Inima a lui Isus”, Biserica “Sfinții Împărați
Constantin și Elena”, Cimitirul Eroilor- Valea Uzului, Schitul Sfântul Ilie.
Turiștii apreciază, de asemenea, etnografia, folclorul, arta populară și tradițională care conferă
specificitate orașului Dărmănești:
- Jocul Ursului de la Dărmănești, organizat anual în data de 31 decembrie, este cel mai popular joc de iarnă
de pe Valea Trotușului.
- Sculptură în lemn (producător local, producători de măști);
- Prelucrarea textilelor (producător ii românești);
- Prelucrarea pieilor (producător de opinci);
- Produse artizanale (magneți);
- Pictare icoane;
Printre cele mai apreciate produse culinare tradiționale sunt: produsele din pește, laptele și produsele
din lapte (caș, brânză, unt, cașcaval, pastă din brânză)32, plăcinte, prăjituri, fructe de pădure ș.a.
Forma cea mai uzuală de întâlnire a turiștilor cu produsele gastronomice locale o constituie festivalurile
cu tentă culinară/gastronomică.
O altă mișcare culturală ce prinde din ce în ce mai mult contur este dată de trendul slow food, ce militează
pentru educația gustului și sprijinirea comunităților locale și care este împotriva standardizării gusturilor,
târgurile și evenimentele culinare inițiate de reprezentanții Slow Food intermediind conexiunea dintre
micii producători și consumatori.
Turismul terapeutic include acele destinații turistice pentru îmbunătățirea stării de sănătate sau bună
dispoziție. Înființarea unor SPA-uri polarizează un segment important de turiști.
Alte forme de turism care se pot dezvolta sunt – turismul sportiv (exemplu, terenuri de golf), aquaparkuri, potențialul lor de exploatare fiind unul în creștere, în contextul creșterii temperaturii și scăderii
numărului de zile cu precipitații, turismul tematic (bazat pe mituri și legende locale sau muzee tematice).
Turismul de evenimente începe să fie dezvoltat la nivelul orașului Dărmănești, prin organizarea de
festivaluri de muzică (festivalul internațional de blues).

5.4. Viața culturală a orașului Dărmănești
Evenimentele culturale reprezintă o formă modernă de turism, concretizându-se în festivaluri, stagiuni,
turnee, vernisaje, insuficient valorificate în prezent, dar cu un deosebit potențial de dezvoltare.
In orașul Dărmănești festivalurile etnografice și folclorice sunt foarte diverse: festivaluri de muzică, dans,
târguri de artă populară, târguri specializate - ale producătorilor locali, ale lemnarilor, gastronomice etc.
Manifestările artistice și sărbătorile populare tradiționale din tot cursul anului aduc în atenția publicului
portul popular, cântece și dansuri, obiceiuri străvechi - festivaluri de artă plastică, de folclor, de datini și
obiceiuri. În ultimii ani au fost organizate o serie de evenimente care pun accent pe valorile tradiționale,
pe păstrarea obiceiurilor, dar și pe promovarea talentelor artistice locale.
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5.5. Infrastructura sportivă și de recreere
Zona de recreere este reprezentată la nivelul orașului și localităților componente, de terenurile de sport,
zonele de agrement, parcuri publice, precum și de spațiile verzi aferente fiecărei funcțiuni în parte
(instituții și servicii, drumuri, ș.a.).
În orașul Dărmănești sunt asigurate următoarele.
- spații de joacă pentru copii;
- complexul Sportiv CS UZU Dărmănești;
- parcuri (cartier Lapoș etc).

5.6. Concluzii și recomandări
Infrastructura turistică
Volumul de investiții în structurile de primire turistică a avut o evoluție descendentă, în anul 2020 fiind 5
spații de cazare clasificate. În zona există centru de informare și promovare turistică, însă nu sunt agenții
de turism. Personalul din hoteluri și restaurante poate fi asigurat dintre resursele umane locale, având în
vedere că există o instituție de învățământ public liceal care oferă specializări în domeniul turismului
(Licelului Tehnologic Dărmănești). Infrastructura turistică este asigurată și de trasee turistice omologate,
ariile naturale protejate. Un aspect care trebuie valorificat este construirea unei pârtii de schi și
infrastructura de agrement montană. Volumul de investiții redus în structurile de primire turistică, inclusiv
închiderea celor existente, a condus la scăderea numărului de locuri de cazare și a capacității de cazare.
Orașul Dărmănești este o localitate cu potențial de a deveni stațiune turistică, transformare care îi va
facilita accesul la finanțări și investiții în turism. Relieful montan și resursele de apă, pădure, alături de
prezența unor obiective turistice de nișă, neconvenționale, face posibilă afirmarea unor tipuri și forme
variate de turism, atractive pentru turiști.
Cererea de servicii de cazare
Din perspectiva circulației turistice, atât numărul de sosiri cât și cel de înnoptări ale turiștilor au avut, în
perioada 2012-2019, o tendință de scădere. Cele mai multe sosiri în structurile de cazare au fost în
pensiunile turistice (90%), restul spațiilor de cazare fiind utilizate doar ocazional (campinguri, tabere).
Lunile cele mai benefice pentru activitatea de turism sunt cele începând cu mai și până în octombrie, cu
un vârf de sezon în lunile iulie și august. Lunile mai, septembrie, octombrie și noiembrie înregistrează, cu
mici variații, cam aceleași valori de sosiri turistice lunar. Principalii indicatori ai circulației turistice au
înregistrat o tendință de scădere. Numărul de înnoptări din anul 2019 a scăzut cu 70% comparativ cu cel
din anul 2018, fiind mai mic decât cel de acum 8 ani (din 2012).
Obiective turistice
În orașul Dărmănești, dintre componentele naturale, resursele de apă alături de relief constituie
principalele obiective de atracție turistică.

Un număr însemnat de resurse naturale din oraș au potențial ridicat în a fi (mai bine) valorificate, însă
rămân în umbră din cauza dificultăților de acces (în lipsă sau nemodernizate) și a lipsei unor amenajări
minime care să permită vizitarea lor în condiții optime. Potențialul turistic antropic nu este foarte
diversificat, existând un număr limitat de elemente de patrimoniu cultural/turistic. Este necesar să fie
diversificate obiectivele turistice antropice și create zone, chiar și tradiționale, inovative. O bună parte
dintre monumentele istorice necesită conservare, protejare sau investiții pentru dezvoltarea și
valorificarea lor prin includerea în circuite turistice.
Viața culturală a orașului Dărmănești
In orașul Dărmănești există un interes crescut pentru organizarea de festivaluri etnografice și folclorice,
dar și alte tipuri: festivaluri de muzică, dans, târguri de artă populară, târguri specializate - ale
producătorilor locali, ale lemnarilor, gastronomice etc.
Manifestările artistice și sărbătorile populare tradiționale din tot cursul anului aduc în atenția publicului
portul popular, cântece și dansuri, obiceiuri străvechi - festivaluri de artă plastică, de folclor, de datini și
obiceiuri. În ultimii ani au fost organizate o serie de evenimente care pun accent pe valorile tradiționale,
pe păstrarea obiceiurilor, dar și pe promovarea talentelor artistice locale.
Pentru diversificarea activităților culturale sunt necesare o serie de proiecte de promovare, care să includă
evenimente tematice – festivaluri, workshop-uri etc.
Infrastructura sportivă și de recreere
Investițiile în infrastructura sportivă și de recreere este la stadiu incipient, fiind necesară o diversificare a
spațiilor în care locuitorii sau turiștii să desfășoare activități sportive sau de recreere. În prezent
infrastructura este limitată la locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport (fotbal), însă nu sunt
amenajate spații pentru agrement sportiv (centre de agrement și sportive, baze sportive pentru
antrenamente, competiții, lipsa unor terenuri publice de sport, în aer liber, cluburi de echitație, complex
de vânătoare).

CAPITOLUL VI. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN CONTEXTUL
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
6.1. Ariile naturale protejate
Pe teritoriul administrativ al orașului Dărmănești sunt 3 arii naturale protejate: Rezervaţia naturală
Nemira, Rezervația naturală Lacul Bălătău, Rezervația naturală Izvorul Alb.
Rezervaţia naturală Nemira se întinde pe o suprafață de 3491,2 ha, cuprinzând Depresiunea
Dărmăneștilor, extremitatea sudică a Carpaților Moldovei și partea estică a Munților Nemirei, cu vârfurile
Fârcu Mic, Nemira Mare, Nemira, Tiganca, Sandru Mare. Circa 55% din suprafața rezervației se suprapune
cu fondul forestier proprietate publică a statului administrat de ocoalele silvice Dărmănești și Târgu Ocna
din cadrul Directiei Silvice Bacău. Rezervația Naturală Nemira s-a constituit ca arie naturală protejată prin
Hotărârea Guvernului nr.2151 din 20.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone.
Rezervația este localizată în Munții Nemira, din Carpații Orientali, pe teritoriul județelor Bacău și Covasna.
Pe teritoriul județului Bacău, rezervația se află pe raza teritorial-administrativă a comunei Dofteana și a
orașelor Dărmănești și Slănic Moldova, județul Bacău.
Flora și fauna din Rezervația Nemira justifică biodiversitatea zonei, cuprinzând o diversitate de specii de
plante, mamifere, păsări, reptile, amfibieni, nevertebrate. Importanța și calitatea rezidă tocmai din
abundența numerică și diversitatea speciilor de viețuitoare.
Rezervația naturală Lacul Bălătău, are suprafața de 4,7 ha, conform amenajamentului silvic al Ocolului
Silvic Dărmănești, fiind localizată în Munții Nemira, din Carpații Orientali, pe raza teritorial-administrativă
a orașului Dărmănești, județul Bacău. Având în vedere faptul că, în Rezervația Naturală Lacul Bălătău, se
regăsește un habitat de importanță națională pentru conservare, sunt interzise: orice forme de exploatare
sau utilizare a resurselor naturale, precum și orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul
de protecție și/sau de conservare; activitățile de construcții-investiții, cu excepția celor destinate
administrării ariei naturale protejate și/sau activităților de cercetare științifică ori a celor destinate
asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor calamități naturale33.
Rezervația Naturală "Izvorul Alb", în suprafață de 21 ha, a fost constituită pentru protejarea tisei (Taxus
baccata), arbore cu regim de protecție, întâlnit într-un număr de peste 300 de exemplare.
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6.2. Calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol)
Calitatea aerului
Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la surse staționare și surse mobile (trafic
rutier), în special în marile orașe, precum și de transportul pe distanțe lungi a poluanților atmosferici.
Poluarea aerului are efecte adverse semnificative asupra sănătății umane și poate provoca daune atât
faunei cât și florei.
În ceea ce privește evoluția emisiilor de poluanți în atmosferă, la nivelul orașului Dărmănești, este una
relativ constantă cu depășiri concentrațiilor medii anuale fie că este vorba de gazele cu efect de seră sau
pulberile rezultate în urma activităților la sol (construcții, reparații, etc.).
La nivelul anului 2019, evaluarea calităţii aerului prin monitorizare continuă, pe teritoriul judeţului Bacău,
s-a realizat prin intermediul celor 3 staţii automate de monitorizare aparţinând Reţelei Naţionale pentru
Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA) amplasate în judeţul Bacău. În orașul Dărmănești, nu există rețea
de prelevare a probelor, iar datele referitoare la concentraţiile probelor aspirate din sistemul de
distribuţie al aerului, sunt monitorizare prin intermediul Staţiei Bacău 3 (BC3) - staţie de tip industrial,
amplasată în municipiul Oneşti, care:
-evaluează influenţa activităţilor industriale dezvoltate în partea de E-NE a municipiului Oneşti, asupra
calităţii aerului; raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1km;
- poluanţii monitorizaţi pe parcursul anului 2019 au fost: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6) şi xyleni, hidrogen sulfurat (H2S), particule în suspensie
PM10 (nefelometric).
În ceea ce privește concentrațiile medii anuale ale poluanților atmosferici în aerul înconjurător, în anul
2019 situația este centralizată mai jos.
Valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 μg/mc) pentru dioxidul de azot nu a
înregistrat depășiri ale valorilor limită.
Dioxid de azot (NO2) - Evoluţia concentraţiilor medii anuale
înregistrate la staţiile automate de monitorizare aparţinând RNMCA
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Figura nr.37- Evoluţia concentraţiilor medii anuale de NO2 înregistrate în perioada 2010 - 2019 la stațiile
aparținând RNMCA din județul Bacău
Sursa datelor: Raportul anual privind starea mediului în județul Bacău 2019, www.anpm.ro

Dioxidul de sulf, provenit în principal din arderea combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru
producerea de energie electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere
internă ale autovehiculelor rutiere, nu a depășit valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane
(125 μg/mc) prevăzută în Legea nr.104/2011. Analiza evoluției tendința la nivelul județului Bacău este de
menținere a unor concentrații foarte mici ale SO2 în aerul înconjurător, cu mult sub VL orară (350 µg/mc)
și VL zilnică (125 µg/mc) pentru protecția sănătății.
Dioxid de sulf (SO2) - Evoluţia concentraţiilor medii anuale
înregistrate la staţiile automate de monitorizare aparţinând
RNMCA din judeţul Bacău
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Figura nr.38 - Evoluţia concentraţiilor medii anuale de SO2, în perioada 2010 - 2019 la stațiile aparținând
RNMCA din județul Bacău
Sursa datelor: Raportul anual privind starea mediului în județul Bacău 2019, www.anpm.ro
Nicio concentraţie medie orară a O3 nu a atins pragul de informare a publicului (180 µg/mc) sau pragul de
alertă (240 µg/mc, valoare măsurată sau prognozată pentru 3 ore consecutive).
Ozon - Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile
aparţinând RNMCA din judeţul Bacău
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Figura nr. 39 - Evoluţia concentraţiilor medii anuale de ozon, în perioada 2010 - 2019 la stațiile
aparținând RNMCA din județul Bacău
Sursa datelor: Raportul anual privind starea mediului în județul Bacău 2019, www.anpm.ro

Pentru indicatorului particule în suspensie PM10, s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice, fără a se
depăşi însă numărul de 35 de ori permis într-un an calendaristic pentru fiecare staţie și nici nu a fost
depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 g/mc).
Particule în suspensie PM10 (determinări gravimetrice) Evoluţia
concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile aparţinând
RNMCA din municipiul Bacău
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Figura nr.40-Evoluţia anuală a concentraţiei de particule în suspensie PM10, (determinări gravimetrice)
în perioada 2010 – 2019
Sursa datelor: Raportul anual privind starea mediului în județul Bacău 2019, www.anpm.ro
La niciunul dintre metalele monitorizate nu s-au semnalat depăşiri ale valorii limită (Pb), valorilor ţintă
(Cd, Ni şi As) anuale, impuse de Legea nr. 104/2011.
La nivelul judeţului Bacău, în anul 2018 nu au existat surse industriale de emisie a poluanţilor organici
persistenţi (dioxine şi furani, PCB, HCB).
Din totalul emisiilor de NMVOC (precursori ai ozonului) provenite în 2018 din sectorul „Industrie”, cca.
21,84 % au provenit din subsectorul „Asfaltarea drumurilor”, subsectorul „Industria alimentară şi cea a
băuturilor ”, care a contribuit cu cca. 1,23 %, subsectorul „Acoperirea suprafeţelor” cu cca. 041 %.
Subsectoarele „Utilizarea altor produse”, „Alte utilizări ale solvenţilor” şi „Degresarea ” au contribuit cu
cca. 24,076 %, 12,58 %, respectiv 18,21 %.
Benzenul provenit în special din arderea incompletă a combustibililor (benzină), dar şi din rafinarea
petrolului, evaporarea solvenţilor organici folosiţi în diferite activităţi industriale şi evaporarea în timpul
proceselor de producere, transport şi depozitare a produselor care conţin benzen, arderea lemnului, nu a
depășit concentrația medie anuală de benzen și s-a situat sub valoarea limită anuală pentru protecția
sănătății umane (5 µg/mc).
Valorile mediilor anuale la benzen înregistrate, în intervalul 2010 - 2019, s-au situat sub valoarea limită
anuală pentru sănătatea umană (5 µg/mc), conform legislaţiei în vigoare.
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Figura nr.41 -Evoluţia concentraţiilor medii anuale de benzen, în perioada 2010 - 2019 la stațiile
aparținând RNMCA din județul Bacău
Sursa datelor: Raportul anual privind starea mediului în județul Bacău 2019, www.anpm.ro
Calitatea apei
Activităţile umane exercită presiuni importante asupra resurselor de apă atât cantitativ, dar mai ales
calitativ. Folosințele de apă sunt constituite din acele activități care pentru a se putea desfășura au nevoie
de apă. Principalele folosințe care implică cerințe de apă din sistemul bazinal hidrografic Siret sunt:
 alimentarea cu apă a populației;
 alimentarea cu apă industrială;
 irigații, zootehnie, piscicultură;
 producția energiei electrice;
 exploatarea resurselor minerale;
 ecosisteme acvatice;
 turism, agrement și peisaj
Din punct de vedere hidrografic, orașul Dărmănești se află în bazinul Siret, sub-bazinul Trotuș, iar
monitorizarea calității apei potabile furnizată consumatorilor se realizează de către Compania Regională
de Apă S.A. Bacău. La data de 02.11.2020 parametrii analizați în Stația de tratare a apei Dărmănești- ieșire
rezervor au indicat o calitate acceptabilă a apei potabile și nicio modificare anormală34.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău monitorizează în permanență calitatea apei potabile, prin
prelevarea și analiza de probe suplimentare, atestând calitatea apei potabile livrate consumatorilor
(Bacău, Moinești, Dărmănești, Târgu Ocna, Cașin, Dofteana, Poduri, Ardeoani, Magiresti).
Calitatea solului
Factorul de degradare care afectează cea mai mare parte din solurile din judeţul Bacău este deficitul de
elemente nutritive, urmat de eroziunea solului, compactare, exces de umiditate stagnant, pseudogleizare,
alunecări de teren, acidifiere, secetă periodică, gleizare, volum edafic redus, inundabilitate, terenuri
34
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nisipoase şi sărăturare. Utilizarea îngrășămintelor chimice/produsele pentru protecția plantelor în
agricultură reprezintă un alt factor de presiune asupra stării de calitate a terenurilor.
Utilizarea îngrășămintelor chimice/produsele pentru protecția plantelor în agricultură reprezintă un alt
factor de presiune asupra stării de calitate a terenurilor.
În orașul Dărmănești, conform rapoartelor anuale privind starea mediului la nivel județean, o suprafață mai
mare de 500 ha este afectată de procese naturale de Alunecări de teren semiactive + active.
Zonele cu riscuri naturale din orașul Dărmănești sunt:
Zone cu inundații datorate scurgerilor pe torenți
 cartierul Dărmăneasca - pârâul Dărmăneasca
 cartierul Brătulești - pâraiele Dogarului și Șindrilei
 cartierul Păgubeni - pârâul Chiriluș Cămară
 localitatea Sălătruc - pârâul Mare și pârâul Izvorul Negru;
 localitatea Plopu -pârâul Plopu;
Zone cu inundații datorate revărsării râului Trotuș
 cartierul Păgubeni partea de vest
 cartierul Joseni (partea de est parțial)
 localitatea Plopu partea de vest;
Zone cu inundații datorate revărsării pârâului Uz
 cartierul Brătulești - partea de sud (parțial)
 cartierul Mașcaș - partea de sud
 cartierul Joseni - partea de sud
 localitatea Sălătruc - partea de sud

6.3. Gestionarea deșeurilor
Deșeurile municipale constituie totalitatea deșeurilor generate în mediul urban și rural din gospodării,
instituții, unități comerciale (deșeuri menajere și asimilabile), deșeuri stradale colectate din spații publice,
străzi, parcuri, spații verzi, precum și deșeuri din construcții și demolări colectate de operatorii de
salubrizare.
În vederea colectării deşeurilor, orașul Dărmănești are încheiat un contract cu S.C. ROMPREST S.R.L35.,
care colectează o dată pe săptămână de la persoane fizice și o dată pe săptămână de la persoane juridice.
Eliminarea deșeurilor municipale se realizează exclusiv prin depozitare, la depozitul conform județean
Bacău. Stațiile de transfer și sortare operaționale sunt cele din Comănești și Moinești (doar sortare). Toate
depozitele de deșeuri neconforme de pe teritoriul județului au fost închise și ecologizate.
La sfârşitul anului 2019, exista un operator autorizat pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje - SC GOOD
LUCK INDUSTRY CO.LTD SRL Dărmăneşti.
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6.4. Spațiile verzi
În anul 2019, suprafața spațiilor verzi din orașul Dărmănești era de 40 ha, depășind norma europeană
privind spațiile verzi din mediul urban de 26 mp/locuitor și sub norma Organizației Mondiale a Sănătății
de 50 mp/locuitor pentru spațiul verde. Analiza evoluției suprafeței spațiilor verzi arată că tendința este
de creștere a numărului de hectare de spații verzi, în anul 2019 fiind cu 50% mai mult decât în 2012.
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Figura nr. 42 – Evoluția suprafeței spațiilor verzi în orașul Dărmănești (hectare)
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online

6.5. Economia circulară
Pachetul de măsuri privind economia circulară, adoptat de către Comisia Europeană în anul 2015, include
un plan de acțiuni prevăzute pentru viitor, precum și patru propuneri de initiațive legislative pe deșeuri
cuprinzând ținte pentru depozitare, reutilizare și reciclare care trebuie atinse până în anul 2030 și vizează
tranziția către economia circulară, stimulând competitivitatea globală, promovând creșterea economică
sustenabilă cu emisii scăzute de CO² și crearea de noi locuri de muncă.
Planul conține 54 de măsuri care să permită închiderea cercului în ciclul de viață al produselor: de la
producție, consum, la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare. In același timp, sunt
prezentate cinci sectoare prioritare în care trebuie accelerat procesul de tranziție, de-a lungul întregului
lanț valoric: materialele plastice, deșeurile alimentare, materiile prime critice, construcțiile și demolările,
biomasa și biomateria.

Un accent deosebit se pune pe reciclarea deșeurilor din materiale plastice, sens în care Strategia
Europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară are ca ținte:
- Până în 2030, toate ambajale din materiale plastice introduse pe piața UE fie vor fi reutilizabile, fie pot
fi reciclabile;
- Până în 2030, peste 50% din deșeurile de plastic generate vor fi reciclate, asigurând nivele foarte ridicate
pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic;
- Până în 2030, capacitatea de sortare și reciclare este de 4 ori mai mare față de 2015.
În județul Bacău, conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, există un grad redus de colectare
selectivă a deșeurilor și de reutilizare a acestora.

6.5. Energii regenerabile
În orașul Dărmănești există potențial pentru energie solară (fotovoltaic) și pentru energia hidro (construire
de microhidrocentrale).
Pe râul Uz și afluenții Bărzăuța și Bașca au fost construite între 2012 și 2013 mai multe microhidrocentrale
(MHC).

6.6. Concluzii și recomandări
Ariile naturale protejate
Flora și fauna din cele trei rezervații justifică biodiversitatea zonei, cuprinzând o diversitate de specii de
plante, mamifere, păsări, reptile, amfibieni, nevertebrate. Dezvoltarea turismului în natură, dar și cel
științific pot fi asigurate cu respectarea cerințelor din planurile de management.
Calitatea factorilor de mediu
În perioada analizată, nu au fost identificate depășiri ale valorilor normale ale principalilor poluatori
monitorizați. Având în vedere că la nivelul orașului Dărmănești nu există stații pentru monitorizarea
calității factorilor de mediu, se impune asigurarea unor programe și măsuri care să identifice în timp real
nivelul poluanților. La nivelul județului Bacău se implementează Planul de menținere a calității aerului,
care conține o serie de măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub
valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări
durabile. Conform acestui document, sursele cheie pentru poluanții principali și particule o constituie:
transporturile (mai intense in zonele rezidențiale si de-a lungul rețelelor de drumuri și căi ferate),
încălzirea rezidențială, comercială și instituțională si prepararea hranei, producerea de energie electrică
și termică, urmate de emisiile provenite din activități ale echipamentelor şi utilajelor mobile în industria
prelucrătoare şi în construcţii, alte procese din industria chimică, asfaltarea drumurilor și creșterea
păsărilor.
În orașul Dărmănești nu sunt instalații care intră sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile
industriale transpusă în legislația națională prin prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale36.

36

http://www.anpm.ro/web/apm-bacau/capitolul-ii-ippc-

Spațiile verzi
Suprafața spațiilor verzi din orașul Dărmănești depășește norma europeană privind spațiile verzi din
mediul urban de 26 mp/locuitor, fiind necesare investiții pentru zonele aglomerate din oraș, unde pot fi
amenajate parcuri cu funcțiuni de petrecere a timpului liber și activități sportive.
Economia circulară
Atât la nivel județean, cât și la nivelul localității Dărmănești gradul de colectare selectivă și reciclare a
deșeurilor este redus. Sunt necesare investiții integrate la nivelul întregului județ pentru utilizarea în
economie a deșeurilor (ex. deșeurile din construcții să fie valorificate și transformate în materie primă
într-un process de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri).
Energii regenerabile
În orașul Dărmănești există potențial pentru energia solară (fotovoltaice). Prin programele naționale de
finanțare se încurajează instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională – Casa
Verde Fotovoltaice, atât pentru populație, cât și pentru instituții.

CAPITOLUL VII. GUVERNARE ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
7.1. Administrația locală
Orașul Dărmănești asigură pentru locuitori servicii administrative în cadrul următoarelor instituții:
Primăria Orașului Dărmănești
Conform Codului Administrativ actualizat, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități
ale administrației publice locale sau centrale. astfel, domeniile în care Consiliul local are atribuții sunt:
organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local; dezvoltarea
economico-socială și de mediu a orașului; administrarea domeniului public și privat al orașului;
gestionarea serviciilor de interes local; cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.
Atribuțiile Primarului sunt cele exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii,
referitoare la relația cu consiliul local, bugetul local al unității administrativ- teritoriale; privind serviciile
publice asigurate cetățenilor, de interes local; alte atribuții stabilite prin lege.
În cadrul U.A.T – Orașul Dărmănești activitatea este organizată pe compartimente, servicii și birouri.
Resurse logistice
Analiza resurselor logistice la nivelul Primăriei Dărmănești și a instituțiilor aflate în subordine, a identificat
aspecte care necesită îmbunătățiri și care, în lipsa unor măsuri, ar determina disfuncționalități în realizarea
unor activități sau obiective. În acest sens, se impune identificarea de soluţii în ceea ce priveşte
sediile/spaţiile pentru birouri în sensul modernizării/reabilitării/extinderii, precum şi spaţiile necesare
depozitării şi arhivării documentelor, sisteme informatice integrate și funcționale on-line, rețea de
intranet, dotări moderne (mobilier, calculatoare, softuri), arhivarea electronică a documentelor.
La nivelul orașului Dărmănești nu sunt implementate soluții de Smart-City (cum ar fi: digitalizarea
serviciilor oferite populației – depunere documente/cereri ONLINE și primirea lor automat, cetățenii își
pot elibera automat adeverințe din registrul agricol și certificate fiscale, plata de impozite, taxe și amenzi
online pe site-ul WEB al instituției sau prin ghiseul.ro etc.)
Introducerea şi adoptarea semnăturii electronice la nivelul Primăriei Dărmănești este un alt mecanism
care contribuie semnificativ la reducerea întârzierilor, dar şi a numărului documentelor generate pentru
autorizaţii şi aprobări.
Serviciul Poliția Locală este organizat și funcționează în subordinerea U.A.T. – Orașul Dărmănești și asigură
având ca scop exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor, în
următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile publice;

curățenia localității; afișajul stradal; protecția mediului; activitatea comercială; evidența persoanelor; alte
domenii stabilite prin lege.
Poliția Orașului Dărmănești, aflată în subordinea Inspectoratului de Poliție al Județului Bacău.
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, organizat în subordinea Consiliului Local Dărmănești.
Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, organizat în subordinea Consiliului Local Dărmănești.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, organizat în subordinea Consiliului Local
Dărmănești.
Alte instituții și organizații care funcționează la nivelul orașului Dărmănești și asigură servicii populației
sunt: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica –Dărmănești (furnizor de servicii - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău), tip servicii sociale asigurate: Centre
rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilități; Oficiul Poștal Dărmănești; Ocolul Silvic Dărmănești;
Licelul Tehnologic Dărmănești; Casa de Cultură; Centru de zi; Parohia "PLOPU" Dărmănești; Parohia
Dărmănești II; Parohia Ortodoxă "IZVORUL TAMADUIRII" – Dărmănești; CNCFCFR SA BUCUREȘTI – Punct
de lucru Dărmănești; Asociația Voluntariat, Implicare socială, Educație pentru dezvoltare (WISED) –
Dărmănești.

7.2. Resurse bugetare
Programarea și execuția bugetară la nivelul orașului Dărmănești se realizează în corelare cu investițiile și
proiectele accesate de Primărie, cu respectarea principiilor de eficacitate, eficienţă, economicitate şi
oportunitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Bugetul local are ca surse veniturile din impozite, taxe și ale venituri locale (încasări din impozitul pe profit,
impozitul pe venit, impozit pe proprietate, taxe pe utilizarea bunurilor, venituri din proprietate, venituri
din prestări servicii, amenzi, penalități și confiscări, venituri din taxe administrative și eliberări permise,
venituri din valorificarea unor bunuri și alte venituri), sume din cote defalcate din impozitul pe venit și
sume ce se repartizează de stat prin Ministerul Finanțelor Publice sau prin intermediul altor ministere.
Alte surse de venit pentru Primărie sunt subvențiile de la bugetul de stat pentru o serie de programe
derulate de instituție, sau sumele primite de la Uniunea Europeană pentru derularea unor proiecte cu
finanțare externă nerambursabilă.
Din punctul de vedere al resurselor financiare aflate la dispoziția Primăriei Orașului Dărmănești, pentru
susținerea politicilor publice locale, bugetul instituției a avut în ultimii 5 ani o evoluție ascendentă, de la
20.637.000 lei în 2015, la 27.686.410 lei în 2020.
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Figura nr. 43 – Evoluția bugetului U.A.T. Orașul Dărmănești
Sursa datelor:
https://orasuldarmanesti.ro/informatii-publice/compartimente/serviciul-economic/buget/

7.3. Structuri asociative
Orașul Dărmănești este membru în următoarele structuri asociative:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Valea Muntelui, formată din Oraş - Slănic Moldova;
Comună - Ghimeş-Făget; Oraș - Dărmăneşti; Comună - Comăneşti; Comună - Asau; Comună - Brusturoasa;
Comună – Palanca.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, formată din Consiliu judeţean Bacău; Municipiu - Bacău; Oraş - Buhuși; Comună - Argăș; Municipiu - Moinești; Municipiu - Onești; Oraş
- Comanești; Oraş - Dărmănești; Oraş - Slănic-Moldova; Oraş - Târgu-Ocna; Comună - Ardeoani; Comună
- Asău; Comună - Balcani; Comună - Berești-Bistrița; Comună - Berești-Tazlău; Comună - Berzunții; Comună
- Bârsănești; Comună - Blăgești; Comună - Bogdănești; Comună - Brusturoasa; Comună - Buciumi; Comună
- Buhoci; Comună - Cașin; Comună - Căiuți; Comună - Cleja; Comună - Colonești; Comună - Corbasca;
Comună - Cotofănești; Comună - Dămienești; Comună - Dealu-Morii; Comună - Doftana; Comună Faraoani; Comună - Filipeni; Comună - Filipești; Comună - Găiceanca; Comună - Ghimeș-Făget; Comună Gioseni; Comună - Gârleni; Comună - Glăvănești; Comună - Gura-Văii; Comună - Helegiu; Comună Hemeiuși; Comună - Horgești; Comună - Huruiești; Comună - Itești; Comună - Izvorul Berheciului; Comună
- Letea Veche; Comună - Lipova; Comună - Livezi; Comună - Luizi-Călugăra; Comună - Măgirești; Comună
- Măgura; Comună - Mănăstirea Cașin; Comună - Mărgineni; Comună - Motoșeni; Comună - Negri; Comună

- Nicolae Bălcescu; Comună - Odobești; Comună - Oituz; Comună - Oncești; Comună - Orbeni; Comună Palanca; Comună - Parava; Comună - Parincea; Comună - Pâncești; Comună - Pârgărești; Comună - Pârjol;
Comună - Plopana; Comună - Podu-Turcului; Comună - Poduri; Comună - Prăjești; Comună - Racova;
Comună - Răcăciuni; Comună - Răchitoasa; Comună - Roșiori; Comună - Sascut; Comună - Sănduleni;
Comună - Sărata; Comună - Săucești; Comună - Scorțeni; Comună - Secuieni; Comună - Solonț; Comună Stănișești; Comună - Strugari; Comună - Ștefan cel Mare; Comună - Tamași; Comună - Tătărăști; Comună
- Târgu-Trotuși; Comună - Traian; Comună - Ungureni; Comună - Urechești; Comună - Valea Seacă;
Comună - Vultureni; Comună – Zemeș.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău (ADIB), având ca membrii: Consiliu judeţean - Bacău;
Municipiu - Bacău; Municipiu - Moineşti; Oraş - Buhuşi; Oraş - Dărmăneşti; Oraş - Slănic-Moldova; Oraş Târgu Ocna; Comună - Agăş; Comună - Ardeoani; Comună - Asău; Comună - Balcani; Comună - BereştiTazlău; Comună - Berzunţi; Comună - Bârsăneşti; Comună - Blăgeşti; Comună - Bogdăneşti; Comună Brusturoasa; Comună - Buciumi; Comună - Caşin; Comună - Căiuţi; Comună - Coloneşti; Comună Corbasca; Comună - Coţofăneşti; Comună - Dămieneşti; Comună - Dealu Morii; Comună - Dofteana;
Comună - Faraoani; Comună - Filipeni; Comună - Filipeşti; Comună - Găiceana; Comună - Ghimeş-Făget;
Comună - Gioseni; Comună - Gârleni; Comună - Glăvăneşti; Comună - Gura Văii; Comună - Helegiu;
Comună - Hemeiuş; Comună - Horgeşti; Comună - Iteşti; Comună - Izvoru Berheciului; Comună - Letea
Veche; Comună - Lipova; Comună - Livezi; Comună - Luizi Călugăra; Comună - Măgireşti; Comună - Măgura;
Comună - Mănăstirea Caşin; Comună - Mărgineni; Comună - Motoşeni; Comună - Negri; Comună - Nicolae
Bălcescu; Comună - Odobeşti; Comună - Oituz; Comună - Onceşti; Comună - Orbeni; Comună - Palanca;
Comună - Parava; Comună - Parincea; Comună - Pânceşti; Comună - Pârgăreşti; Comună - Plopana;
Comună - Podu Turcului; Comună - Poduri; Comună - Prăjeşti; Comună - Racova; Comună - Răcăciuni;
Comună - Răchitoasa; Comună - Sascut; Comună - Sănduleni; Comună - Sărata; Comună - Săuceşti;
Comună - Scorţeni; Comună - Secuieni; Comună - Solonţ; Comună - Stănişeşti; Comună - Strugari; Comună
- Ştefan cel Mare; Comună - Tătărăşti; Comună - Târgu Trotuş; Comună - Ungureni; Comună - Urecheşti;
Comună - Valea Seacă; Comună - Vultureni; Comună – Zemeş.
Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui este format din 8 localități, situate pe parcursul bazinului râului
Trotuș, din care 7 comune, respectiv Agăș, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri și
orașul Dărmănești. Asociația a fost înființată în 19.09.2011 și are rolul de a pregăti şi implementa
strategiile de dezvoltare locală în cadrul Axei LEADER din PNDR 2014-2020.
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA, are ca scopuri:
- dezvoltarea integrată a turismului la nivelul celor șapte localități, prin punerea la dispoziția turiștilor a
unor servicii diverse și de calitate;
- promovarea turistică nu doar la nivelul localităților componente, ci și la întreg județul Bacău;
- relansarea economiei locale prin implementarea conceptului de economie circulară și design sistemic.
Orașul Dărmănești este membru în asociația MONTPESA, alături de stațiunile Moineşti, Târgu Ocna şi
Slănic Moldova, comunele Zemeş, Măgireşti, Dofteana, Asău.
Asociația Agrozootehnică JOSENI – PLOPU, Dărmănești

7.4. Proiecte cu finanțare europeană/locală
În perioada analizată, 2012-2019, autoritățile publice locale au implementat o serie de proiecte pentru
dezvoltarea socio-economică a orașului, asigurarea unor condiții mai bune de locuit pentru cetățeni și
dezvoltarea infrastructurii de utilități. Dintre acestea, menționăm:
- 2015: Construire Cămin Cultural în cartier Plopu, Construire Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică;
- 2016: Amenajare și modernizare Centru Civic, etapa I, oraș Dărmănești; Construire Grădiniță cu program
prelungit;
- 2017: Asfaltare drum și amenajare rigole în cartier Brătulești;
- 2018: Amenajare și modernizare Centru Civic, etapa II, oraș Dărmănești; Construirea unui muzeu în aer
liber; Amenajare intersecție străzi Victoriei, Valea Uzului, Orizontului; Asfaltare străzi Valea Uzului și
Brătulești; Balastare străzi Poiana, Nemira, Plopu; Modernizare fostă bază sportivă a Rafinăriei Dărmănești
–Complexul Sportiv Uzul; Reabilitare trotuare pe străzile Chimiei, Stadionului, Căprioarei; Reabilitare pod
peste râul Uz în cartier Joseni; Modernizare iluminat public stradal pentru anumite zone; Amenajare în
zona centrală a orașului a 8 parcări; Construire corp de clădire învățământ preuniversitar cartier Brătulești;
Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din orașul Dărmănești; Creșterea eficienței
energetice a obiectivului Școala Lapoș, din cartierul Lapoș, orașul Dărmănești; Amenajare spatiu verde, tip
scuar; Inființare Centru de zi pentru persoane vârstnice; Modernizare drumuri de interes local -str. Livezi
și str.Lapos, din cartierul Lapoș; Lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecția împotriva
inundațiilor pe Pârâul Dărmăneasca etc.

7.5. Concluzii și recomandări
Administrația locală
La nivelul orașului Dărmănești sunt organizate și funcționează instituții cheie care sigură serviciile de bază
populației. Un aspect negativ îl reprezintă neimplementarea soluțiilor de Smart-City și lipsa digitalizării la
nivelul instituțiilor publice. Totodată sunt necesare măsuri pentru dezvoltarea capacității administrative a
instituțiilor din oraș. Nu sunt asigurate la nivelul localității puncte de lucru ale instituțiilor care să asigure
servicii privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc
de muncă, atragerea fondurilor europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din
FEADR, servicii medicale și sociale.
Resurse bugetare
Din punctul de vedere al resurselor financiare, U.A.T Dărmănești a alocat anual sume mai mari pentru
creșterea investițiilor la nivelul orașului, suplimentând fondurile pentru domenii cheie importante la
nivelul comunității – Sănătate, Educație, Asistență Socială. În secțiunea aferentă fondurilor europene
nerambursabile se poate observa o creștere a fondurilor atrase prin proiecte.

Structuri asociative
U.A.T. Orașul Dărmănești este membru în cadrul mai multor structuri asociative, organizate la nivelul
județului Bacău – grupuri de acțiune locale, asociații de dezvoltare intercomunitară, care să îi faciliteze
accesarea și atragerea de fonduri europene nerambursabile, necesare pentru dezvoltarea socioeconomică și turistică.
Proiecte cu finanțare europeană/locală
În perioada 2012-2020 se observă o preocupare constantă a autorităților de atragere a fondurilor
europene nerambursabile, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. Autoritățile locale au
obținut atât finanțări europene pentru realizarea investițiilor propuse, dar au asigurat și resursele
financiare necesare din bugetul local.
Având în vedere experiența dobândită în perioada anterioară, este necesar ca aceasta să fie valorificată și
în următoarea perioadă de programare, astfel încât, prin proiectele depuse, să fie realizate investiții
pentru asigurarea unor condiții mai bune și atractive de locuit.

SECȚIUNEA a –II-a. ANALIZA DIAGNOSTIC A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI ȘI SWOT
2.1. Analiza diagnostic a orașului Dărmănești
Identificarea nevoilor de dezvoltare ale orașului Dărmănești s-a realizat prin analiza comparativă a
evoluției principalilor indicatori statistici pentru domeniile socio-economice reprezentative, analiza
mediului intern al instituției, precum și prin sondaje de opinie desfășurate la nivelul comunității și
interviuri cu factorii interesați de la nivelul autorităților publice locale.
Nevoile cetățenilor au fost analizate raportat la următoarele aspecte: calitatea vieții, conectivitate
(transport rutier, căi ferate etc), locuințe și infrastructură de bază (apă, canalizare, electricitate, gaze),
oportunități (locuri de muncă, educație, sănătate, mediu antreprenorial, spații de petrecere a timpului
liber, evenimente etc), administrație eficientă.
Din perspectiva fondurilor europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a
politicilor și obiectivelor stabilite în Acordul de Parteneriat 2021-2027, au fost analizate nevoile raportat
la obiectivele cheie ce urmează a fi finanțate: o Europă mai inteligentă, o Europă mai ecologică, o Europă
mai conectată, o Europă mai socială, o Europă mai aproape de cetățeni, Tranziție echitabilă. Totodată,
strategia include și o serie de proiecte aferente perioadei 2014-2020, pe care autoritățile locale
intenționează să le depună spre finanțare în anul 2020.
Aspecte analizate
Nevoi identificate
Oportunități (Locuri de muncă, piețe, Locuri de muncă
educație, sănătate, servicii sociale, Diversificarea ofertei de locuri de muncă, cu accent pe
mediu antreprenorial, spații de domenii cu valoare adaugată ridicată, care să permită o
petrecere
a
timpului
liber, evoluție profesională constantă și un nivel salarial ridicat.
evenimente, cultură, siguranță și Din topul principalelor firme în funcție de cifra de afaceri și
ordine publică, situații de urgență numărul de salariați reiese un profil economic dominat de
etc)
activități de comerț, industrie prelucrătoare, agricultură,
silvicultură și pescuit, construcții, transporturi, hoteluri și
restaurante.
Număr redus de firme în domeniul de specializate inteligentă
(cu obiect de activitate în domenii de specializare inteligentă
(advertising; arhitectură; arte si antichități; meșteșuguri;
design; modă; film, video și fotografie; software, jocuri și
publishing electronic; muzică, arte vizuale și performing arts;
publishing; televiziune și radio).
Dezvoltare economică la nivel macro – parcuri industriale sau
logistice, incubatoare de afaceri, întreprinderi sociale.
Asigurarea de programe de recalificare profesională pentru
resursele umane din orașul Dărmănești

Aspecte analizate

Nevoi identificate
Educație
Reabilitarea și modernizarea clădirilor în care își desfășoară
activitatea instituțiile de învățământ
Dezvoltarea și modernizarea dotărilor unităților de
învățământ (mobilier, materiale didactice, echipamente IT
moderne și adaptate nevoilor actuale, în special cele care
permit și învățământul la distanță, amenajarea curților,
terenuri de sport, asigurarea utilităților)
Număr insuficient de microbuze pentru transportul local al
elevilor
Sprijinirea elevilor cu posibilități materiale reduse prin
programe cu finanțare
nerambursabilă (rechizite,
îmbrăcăminte, acces gratuit la servicii medicale, burse etc)
Diversificarea activităților școlare și cursuri extra-curriculare,
adresate elevilor din ciclurile gimnazial și liceal
Corelarea ofertei educaționale a învățământului dual și tehnic
cu cerințele pieței muncii
Sprijinirea inițiativelor de învățare pe tot parcursul vieții,
respectiv implementarea unor proiecte tip a doua șansă care
asigură reintegrarea în sistem a celor care au părăsit deja
școala.
Sănătate
Diversificarea gamei de servicii medicale oferite cetățenilor
Atragerea de furnizori privați de servicii sociale destinate
persoanelor cu nevoi speciale – bâtrâni, copii provenind din
familii monoparentale/ai căror părinți sunt plecați în
străinătate, persoane cu dizabilități etc.
Reabilitarea și modernizarea clădirilor în care funcționează
instituțiile medicale din oraș (inclusiv investiții în eficiența
energetică, surse alternative de energie).
Servicii sociale
Integrarea persoanelor cu handicap în societate, respectiv
asigurarea accesului acestor persoane la sistemul educațional,
acces la locuri de muncă, asigurare accesibilitate în spațiile
publice.
Implementarea unor programe de educare, informare şi
conștientizare a cetăţenilor, pentru a ajuta atât la prevenirea
situațiilor de excludere sau marginalizare socială.
Accesarea unor programe de finanțare pentru dezvoltarea
serviciilor sociale acordate comunității.

Aspecte analizate

Locuințe și infrastructura de bază
(apă, canalizare, electricitate, gaze,
telecomunicații etc)

Nevoi identificate
Dezvoltarea de parteneriate publice-private care să asigure o
gamă variată de servicii destinate diferitelor grupuri
vulnerabile identificate la nivelul comunității.
Subvenționarea unor ONG-uri pentru asigurarea de servicii
sociale pe plan local.
Cultura
Includerea în circuitul turistic a monumentelor istorice
existente (biserici)
Diversificarea evenimentelor culturale organizate la nivelul
localității
Investiții în valorificarea colecției muzeale sau înființarea unor
muzee tematice
Siguranța și ordinea publică
Asigurarea siguranței cetățenilor prin intermediul unor
sisteme de monitorizare video amplasate în zone publice
aglomerate, bazat pe echipamente performante și inteligente
Economie/Mediu de afaceri
Spații de birouri dedicate inițiativelor de tip start-up, respectiv
industriilor creative, incubatoare de afaceri
Diversificarea activităților economice
Agricultură
Sprijinirea producătorilor locali în accesarea de subvenții și
asigurarea pieței de desfacere a produselor
Facilitarea obținerii de certificări pentru produsele locale
Locuințe
Asigurarea accesului tinerilor sau a familiilor tinere la locuințe
și / sau terenuri de construcție
Construirea de locuințe noi, moderne, eficiente energetic și
inteligente
Alimentare cu apă și canalizare
Continuarea procesului de modernizare a rețelelor de apă și
canalizare
Extinderea reţelei în zonele în care există utilizatori
nebranșați, respectiv utilizatori care nu au acces la rețeaua de
canalizare/alimentare cu apă
Implementarea unor sisteme de reciclare inteligentă a apei
Furnizare energie electrică
Implementarea unui sistem de iluminat public eficient
energetic, respectiv extinderea sistemului de iluminat public
în zonele în care acesta lipsește

Aspecte analizate

Conectivitate

Administrație eficientă

Nevoi identificate
Furnizare gaze naturale
Asigurarea accesului la gaze naturale pentru toți locuitorii
orașului
Reducerea poluării aerului cauzată de sursele convenționale
de încălzire
Gestionarea deșeurilor
Supravegherea mai riguroasă, respectiv amendarea
persoanelor care depozitează deșeuri din construcții/alte
tipuri de deșeuri în locuri neamenajate sau în zona albiilor
râurilor.
Continuarea implementării mecanismelor de colectare
selectivă a deşeurilor
Implementarea și dezvoltarea de soluții de reciclare a
deșeurilor și includerea lor într-un lanț valoric (exemplu
deșeurile din construcții să fie valorificate și utilizate în
anumite industrii)
Modernizarea stațiilor de sortare a deșeurilor
Asfaltarea străzilor de pământ/ piatră
Crearea unei centuri ocolitoare pentru traficul greu
Crearea mai multor locuri de parcare și dotări cu stații de
încărcare mașini electrice
Refacerea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere existente,
inclusiv a trotuarelor
Creşterea siguranţei deplasării cu bicicleta prin oraş prin
separarea pistelor de biciclete de suprafaţa carosabilă
Dimensionarea adecvată a traseelor pietonale pentru a creşte
siguranţa şi calitatea deplăsării pe jos
Orientarea investiţiilor publice în direcţia eficientizării
energetice
Îmbunătățirea funcționării administrației locale prin resurse
umane calificate și performante, resurse tehnice moderne,
resurse financiare alocate investițiilor
Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul
administrației locale care vor contribui la optimizarea ofertei
de servicii publice online
Corelarea bazelor de date între diverse instituții publice,
respectiv introducerea unui sistem integrat de gestionare a
acestor baze de date
Creșterea nivelului de pregătire a funcționarilor publici,
personalului contractual

Aspecte analizate

Calitatea vieții

Nevoi identificate
Implementarea conceptului de Smart City
Asigurarea echipamentelor moderne pentru întreținerea
spațiilor verzi (autoutilitare, echipament multifuncțional,
mașini de transport etc)
Asigurarea unor spații de depozitare/garare a echipamentelor
utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi
Asigurarea unei oferte culturale diversificate
Creare locuri de petrecere a timpului liber (întâlniri,
evenimente, restaurante și baruri/ terase în aer liber)
Diversificarea opțiunilor de recreere în aer liber
Acces la spații verzi și creșterea suprafeței cu spații verzi
Valorificarea corpurilor de apă prin crearea de zone pentru
petrecerea timpului liber
Creșterea calității factorilor de mediu (aer, apă, sol)
Asigurarea unei tranziții sustenabile către o producție de
energie electrică cu emisii reduse de carbon

Identificarea nevoilor de dezvoltare pentru domeniul TURISM au fost analizate separat, având în vedere
că se intenționează obținerea atestării ca stațiune turistică și accesarea unor fonduri pentru dezvoltarea
turismului montan.
Astfel, nevoile de dezvoltare ale turismului au fost analizate din perspectiva următoarelor criterii:
Obiective turistice

Informații

Conectivitate
Cazare

Servicii de calitate

Autoritățile publice locale trebuie să identifice cele mai importante obiective
turistice, atât naturale, cât și antropice, inclusiv cele care se doresc a fi realizate
în viitor, și să asigure promovarea acestora.
Obținerea atestării ca stațiune turistică va facilita accesul la finanțări în
infrastructura turistică.
Organizarea unor campanii de promovare a orașului Dărmănești trebuie să se
bazeze pe un set de informații concise, țintite, care să contribuie la creșterea
numărului de turiști.
Capacitatea de a atrage vizitatori depinde de accesul facil la obiectivele turistice,
la infrastructura rutieră, feroviară și aeriană.
Dezvoltarea serviciilor de cazare este necesară în contextul asigurării unui flux
constant de turiști. Autoritățile locale pot sprijini dezvoltarea de noi afaceri (prin
înființarea de întreprinderi sociale), acordarea de facilități întreprinzătorilor
(terenuri, utilități etc).
Turiștii trebuie să aibă acces la servicii de calitate, atât în domeniile acoperite de
sectorul privat, cât și la serviciile oferite de sectorul public (de exemplu:
infrastructură publică de calitate, un mediu înconjurător sănătos ș.a.)

Aspecte analizate

Nevoi identificate
OFERTA TURISTICĂ
Patrimoniul construit
Punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu din orașul Dărmănești,
atât prin lucrări de modernizare, cât și iluminat arhitectural
Crearea unor itinerarii culturale care valorifică potențialul zonelor
etnografice
Reabilitarea moarei de apă și crearea unui circuit turistic în care să fie
inclusă
Înființarea unor muzee tematice/în aer liber/case tradiționale
/meșteșugărești după modelul celor europene (spre exemplu, muzeul
figurilor de ceară, muzeul țăranului, muzeul berii, muzeul
teatrului/filmului, muzeul fotografiei, muzeu de genți și poșete ș.a)
Patrimoniul intangibil
Dezvoltarea ofertei culturale, bazată cu precădere pe evenimente ce
acoperă zona artelor spectacolului și audio-vizualului și care au
capacitatea de a atrage o audiență națională și internațională
Crearea de spații pentru organizarea de evenimente de amploare
Infrastructura destinată
Diversificarea ofertei existente prin dezvoltarea domeniului schiabil și
turismului montan
asigurarea unei mobilări adecvate a zonei care să permite orașului o
funcționare la capacitate ridicată în toate cele patru anotimpuri
Creearea infrastructurii destinată practicării sporturilor de iarnă
(amenajare pârtie de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente,
pârtii pentru bob/sanie etc)
Crearea unor trasee de biciclete care conectează orașul de cadrul natural
din apropiere (zona montană)
Dezvoltarea infrastructurii de bază în zona montană (rutieră, alimentare
cu apă și canalizare, electricitate, gaze naturale)
Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement (spa-uri, terenuri de golf,
aqua-parc, patinoar etc)
Amenajarea unor zone pentru târguri de Crăciun
Implicarea administrației Susținerea investițiilor în domeniul turismului, întreținerea infrastructurii
publice locale
existente și dezvoltarea de noi obiective specifice turismului montan
Asigurarea finanțării constante a evenimentelor culturale organizate
periodic la nivelul orașului
Asigurarea unui capital uman specializat în promovarea imaginii orașului,
atât la nivel național, cât și internațional, precum și organizarea unui
program cultural
Promovarea orașului
Organizarea de campanii de promovare prin dezvoltarea unor programe
turistice complexe
Parteneriate cu mediul privat pentru promovarea ofertei turistice a
orașului, atragerea de turiști, derularea în comun de evenimente culturale

Aspecte analizate
Disponibilitatea și
calitatea informațiilor

Cazare

Alimentație publică

Menținerea curățeniei

Calitatea mediului
înconjurător

Conectivitate feroviară
Conectivitate rutieră
Mobilitate urbană

Nevoi identificate
INFORMAȚII
Oferirea de informații complete privind evenimentele care se desfășoară
în oraș precum hărți, pliante sau alte materiale promoționale de către
Centrul de informare și promovare turistică
Asigurarea unor oferte de ghidaj turistic
Informațiile privind patrimoniul tangibil și intangibil al orașului disponibile
prin intermediul platformei online, să fie actualizate, cu imagini privind
starea actuală a obiectivelor turistice
Elaborarea unei agende culturale și sportive anuale și promovarea
acesteia
Calitatea grafică a materialelor de promovare să fie ridicată
CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Infrastructura de cazare din oraș nu este dezvoltată și diversificată (există
doar pensiuni sau tabere). Există un număr mic de unități de cazare
clasificate. Dezvoltarea infrastructurii de cazare
Nu există o ofertă largă de restaurante, cafenele, etc. capabilă de a
acomoda o gamă variată de solicitări
Promovarea culturii gastronomice a zonei ar aduce un plus de valoare
ofertei turistice
SERVICII DE CALITATE
Continuarea demersurilor care asigură curățenia spațiului public după
încheierea unui eveniment, după zilele de weekend, în zonele turistice, pe
marginea arterelor rutiere, în zona gării ș.a
Implementarea unui program de gestionare a câinilor fără stăpâni
Implementarea unor măsuri sistematice de mobilitate urbană în vederea
reducerii emisiilor de CO2.
Creearea de spații verzi, zone de petrecere a timpului liber care să asigure
confortul termic locuitorilor și turiștilor (grădini publice, fântâni arteziene,
copaci ornamentali etc)
CONECTIVITATE
Modernizarea gării/haltelor pentru asigurarea unor servicii de calitate
turiștilor
Creare centură ocolitoare pentru traficul greu și decongestionarea
traficului în interiorul orașului
Nu există opțiuni de deplasare nemotorizată, respectiv trasee de bicicletă
Asigurarea unor conexiuni nemotorizată între principalele obiective
turistice și unitățile de cazare
Asigurarea unor stații de încărcare a mașinilor electrice

2.2. Analiza SWOT
Analiza mediului intern (Puncte tari –benefice atingerii obiectivelor; Puncte slabe –pun în pericol
atingerea obiectivelor)
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

DESCRIEREA GENERALĂ A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
- Orașul Dărmănești este bine conectat la rețeaua -Numărul mic de destinații internaționale
națională de transport rutier, feroviar și aerian, asigurate de aeroportul din Bacău nu asigură
facilitând accesul în localitate, mobilitatea forței accesul facil în orașul Dărmănești;
de muncă, a turiștilor și a bunurilor;
- Distanță mică față de aeroportul din Bacău, care
oferă conexiuni spre destinații internaționale;
- Resursele naturale și hidrografice oferă avantaj
pentru dezvoltare;
PROFILUL DEMOGRAFIC ȘI RESURSELE UMANE
-Tendința de creștere a numărului mediu de - Tendința de scădere a numărului de locuitori;
salariați la nivelul orașului Dărmănești;
- Sporul natural negativ, descendent;
-Scăderea numărului persoanelor înregistrate ca -Prezența unui nivel scăzut al natalității și
șomeri;
mortalității și accentuarea fenomenului de
maturitate și îmbătrânire a populației;
- Ponderea mare a populației cu un nivel de
educație secundar (68,09% din populație avea la
recensământul din 2011 un nivel de educație
secundar);
-Creșterea numărului de plecări cu reședința/
domiciliul;
- Număr mic de locuri de muncă vacante la nivelul
localității;
-Scăderea numărului de salariați din domeniile
învățământ, sănătate, cultură.
PROFILUL ECONOMIC AL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
- Agenți economici importanți din punct de vedere - Număr mic de firme cu activitate în domeniul
al cifrei de afaceri în domenii precum: silvicultură, industriilor creative;
comerț, industria alimentară ș.a.
- Lipsește o diversificare a activităților economice
din domenii care creează valoare adăugată mare;
-Există o dependență a forței de muncă de câteva
sectoare –silvicultură, industria prelucrătoare;

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-Lipsa
parcurilor
industriale/
logistice/
incubatoare de afaceri;
-În oraș nu există structuri de tip accelerator sau
hub-uri dedicate tinerilor antreprenori;
- Număr mic de locuințe construite în ultimii 9 ani;
- Număr mic de clădiri reabilitate termic;
- Clădirile instituțiilor publice nu utilizează surse
alternative de energie;
- Orașul nu este atractiv pentru investitorii străini
strategici;
INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI
- Interesul autorităților publice locale de a investi -Procentul mic de drumuri modernizate din total
constant în îmbunătățirea calității infrastructurii drumurilor orășenești (25,25%);
rutiere;
- Lipsa unei centuri de ocolire a orașului;
- Investiții realizate de autoritățile locale în - Lipsa pistelor special amenajate pentru ciclism;
modernizarea unităților de învățământ;
- Insuficiente locuri de parcare și lipsa sistemelor
-Investiții realizate de autoritățile locale în de parcări inteligente;
dezvoltarea sportului –terenuri de sport, stadion; - Lipsa calității arhitecturale a ansamblurilor
- Asigurarea resurselor pentru siguranța și ordinea construite, respectiv lipsa calității spațiului public;
publică și intervenții în situații de urgență.
- Oferta de servicii medicale nu este diversificată,
- Modernizarea parțială a sistemului de iluminat neacoperind toate specializările necesare;
public stradal;
- Lipsa dotărilor moderne și specializate în cadrul
furnizorilor de servicii medicale;
-Număr insuficient de microbuze pentru
transportul local al elevilor;
- Număr redus de furnizori privați de servicii
medicale;
- Lipsa unei infrastructuri complexe care să
acopere nevoilor tuturor grupurilor vulnerabile;
- Populația școlară este în scădere;
- Lipsa furnizorilor privați de servicii sociale;
- Infrastructura rutieră din mai multe zone ale
orașului necesită lucrări de modernizare sau de
asfaltare a străzilor de pământ;
- Lipsa rețelei de canalizare în anumite zone ale
orașului;
- Nu există dotări suficiente pentru petrecerea
timpului liber;

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Lipsa rețelei de gaze naturale în majoritatea
gospodăriilor;
- Investiții puține în eficiența energetică a
clădirilor;
- Rata mare a populației marginalizată sau a
grupurilor vulnerabile în ceea ce privește
ocuparea și capitalul uman;
- La nivelul orașului nu au fost dezvoltare soluții
inteligente, pentru implementarea conceptului de
Smart-City (Smart Governance, Smart Living,
Smart Economy, Smart Mobility, Smart
Environment și Smart People);
- Lipsa infrastructurii de utilități în zonele unde se
vor orienta activitățile turistice (cum ar fi zona
Lacului Poiana Uzului);
- Număr mic de locuințe construite și finalizate;
TURISMUL, CULTURA ȘI SPORTUL – CATALIZATORI DE DEZVOLTARE DURABILĂ
-Existența infrastructurii de informare și - Volumul de investiții în structurile de primire
promovare turistică (Centrul Național de turistică a avut o evoluție descendentă în perioada
Informare și Promovare Turistică Dărmănești);
2012-2019;
- Existența unei instituții de învățământ public - Numărul mic de structuri de primire turistice cu
liceal care oferă specializări în domeniul funcțiuni de cazare clasificate;
turismului;
- Numărul mic de structuri de primire turistice cu
- Existența unor trasee turistice omologate;
funcțiuni de alimentație publice clasificate;
- Orașul Dărmănești beneficiază de un complex de - În localitate nu funcționează agenții turistice
factori turistici morfologici, climatici, hidrografici licențiate;
și biogeografici cu valoare atractivă deosebită;
- Segmentul turismului montan sau de agrement
- Relieful montan, considerat cel mai atractiv, care nu capitalizează potențialul natural existent;
ocupă o suprafață destul de vastă din teritoriul - Tendința de involuție a structurii turistice –
orașului.
număr mic de unități de cazare, număr mic de
- Resursele de apă existente pe teritoriul localității locuri de cazare, lipsa unităților de cazare de 3-4
au un rol important în stimularea și dezvoltarea stele, cu spații de recreere și agrement
activităților turistice;
(spa),scăderea numărului de turiști și a numărului
- Potențialul turistic antropic, ca varietate și de înnoptări;
valoare culturală și istorică;
- Lipsa infrastructurii destinată practicării
- Jocul Ursului de la Dărmănești, organizat anual în sporturilor de iarnă (amenajare pârtie de schi, cu
data de 31 decembrie, este cel mai popular joc de instalațiile de transport pe cablu aferente, pârtii
iarnă de pe Valea Trotușului;
pentru bob/sanie etc);

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Existența unor monumente istorice care pot fi - Lipsa infrastructurii turistice de agrement (spapuse în valoare;
uri, terenuri de golf, aqua-parc, patinoar etc)
- Consum cultural redus;
- Evenimente culturale nediversificate și de
amploare mică;
- Infrastructura necesară petrecerii timpului liber
nu răspunde nevoilor cetățenilor;
-Infrastructura destinată practicării sporturilor de
masă nu este suficient de diversificată (există doar
terenuri pentru practicarea fotbalului);
- Lipsa unui cinematograf, în condițiile actuale în
aer liber;
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ
-Suprafața de spații verzi/locuitor este peste - Nu sunt implementate măsuri de utilizare în
recomandările Uniunii Europene (de 26 industrie a deșeurilor reciclate;
mp/locuitor)
- Echipamente insuficiente și depășite fizic și
neadaptate colectării selective a deșeurilor.
GUVERNARE ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
-Atragerea de către autorităților publice locale a - Lipsește un sistem de e-guvernare implementat
fondurilor europene nerambursabile destinate la nivelul autorităților publice;
creșterii calității vieții locuitorilor, în special - Lipsa unor echipamente moderne și adaptate
investiții în domenii cheie – sănătate, educație, necesităților actuale pentru prestarea serviciilor
sport, cultură, infrastructură rutieră ș.a;
de întreținere a spațiilor verzi, salubrizare și
- Resurse umane calificate și cu expertiză în gestionarea câinilor fără stăpân;
domeniul administrației publice;
- Lipsa unui stațiu de depozitare/garare a
- Existența unui Plan Urbanistic General al orașului echipamentelor utilizate de operatorii de servicii;
Dărmănești care reglementează dezvoltarea
urbană a orașului;
- Aderarea la structuri asociative reprezentative la
nivelul județului;

Analiza mediului extern (Oportunități –benefice atingerii obiectivelor; Amenințări -–pun în pericol
atingerea obiectivelor)
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

DESCRIEREA GENERALĂ A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
- Posibilitatea de a atrage investitori datorită -Proiectele
de
amploare
care
vizează
conexiunii cu drumuri rutiere importante;
infrastructura rutieră/feroviară nu intră în sfera de
- Cadrul natural creează oportunități pentru competență a autorităților locale și nu pot
dezvoltarea turismului;
influența derularea investițiilor necesare;
- Exploatarea resurselor de apă;
PROFILUL DEMOGRAFIC ȘI RESURSELE UMANE
-Acordarea unor stimulente familiilor din -Lipsa măsurilor care combat sărăcia, reduc zonele
localitate pentru nașterea fiecărui copil poate marginalizate, sprijină persoanele defavorizate;
contribui la creșterea natalității;
-Accentuarea în continuare a gradului de sărăcie a
- Dezvoltarea economică și diversificarea locurilor populației;
de muncă poate contribui la reducerea
fenomenului de migrație externă;
- Dezvoltarea resurselor de muncă prin programe
de calificare/recalificare profesională;
- Existenta si activitatea derulata de ONG-urile din
regiune în domeniul ocupării, incluziunii sociale și
combaterii sărăciei;
PROFILUL ECONOMIC AL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
-Dezvoltarea infrastructurii de afaceri va conduce -Lipsa de diversificare a mediului economic;
la atragerea de investitori și crearea de locuri de -Municipiul reședință de județ –Bacău polarizează
muncă;
activitățile economice, infrastructura de servicii și
-Crearea unei forțe de muncă specializată în bunuri, precum și forța de muncă;
anumite domenii de activitate cerute de -Întârzieri la nivel național în lansarea programelor
investitori, prin programe de educație și formare de finanțare;
profesională, utilizând surse de finanțare - Continuarea efectelor negative economice si
europene;
sociale cauzate de pandemia COVID 19;
-Existența unor programe naționale pentru
sprijinirea construirii de locuințe sociale pentru
tineri;
- Programele de finanțare pentru susținerea
fermelor mici, a instalării tinerilor fermieri, sprijin
pentru asociere și crearea de grupuri de
producători, pentru produse bio;
-Dezvoltarea turismului pe anumite nișe
favorabile;
INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

-Continuarea investițiilor în asigurarea cu utilități -Scăderea numărului de elevi înscriși în unitățile de
a populației, modernizarea infrastructurii învățământ;
existente;
-Scăderea numărului personalului didactic din
-Creșterea suprafeței spațiilor verzi și de petrecere unitățile de învățământ;
a timpului liber;
- Lipsa de alocări bugetare la nivel regional sau
- Continuarea investițiilor în modernizarea și național pentru domeniile sănătate, educație,
dotarea instituțiilor din domeniul sănătate, servicii sociale, situații de urgență, ordine și
educație, servicii sociale, ordine și siguranță siguranță publică,
publică, situații de urgență;
- Dezvoltarea parteneriatelor public-privat pentru
asigurarea unei oferte complexe de servicii
sociale;
- Atragerea de fonduri europene nerambursabile
pentru sprijinirea persoanelor defavorizate;
TURISMUL, CULTURA ȘI SPORTUL – CATALIZATORI DE DEZVOLTARE DURABILĂ
-Atestarea ca stațiune turistică a orașului -Număr redus de turiști;
Dărmănești;
-Închiderea unor unități de cazare sau
- Dezvoltarea infrastructurii de agrement montan; restaurante;
- Organizarea de evenimente de amploare;
- Lipsa infrastructurii necesare pentru dezoltarea
-Master planul de investiții în turism;
turismului;
- Dezvoltarea bazelor de agrement și sportive;
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ
-Accesarea fondurilor europene nerambursabile -Accentuarea fenomenelor de schimbare climatică
care susțin reducerea emisiilor de CO2;
(secetă, precipitații abundente etc);
- Trecerea de la o economie liniară la o economie - Riscurile de producere a inundațiilor;
circulară pentru integrarea deșeurilor în lanțul
economic (reciclare sau procesare pentru
refolosire);
-Asigurarea investițiilor pentru îmbunătățirea
calității apei potabile;
GUVERNARE ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
-Continuarea demersurilor administrației locale -Migrația personalului din administrația locală
de
accesare
a
finanțărilor
europene spre mediul privat sau alte instituții publice;
nerambursabile disponibile în exercițiul financiar
2021-2027 pentru dezvoltarea economică a
orașului și îmbunătățirea vieții locuitorilor;
- Investiții în dezvoltarea resurselor umane de la
nivelul administrației locale;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

- Digitalizarea serviciilor oferite de administrația
locală;
- Implementarea conceptului de Smart City la
nivelul orașului (smart governance –servicii online
pentru cetățeni, smart living, smart mobility –
trafic îmbunătățit, smart economy –servicii mai
eficiente, smart people –informatizare în
educație, smart environment –reducerea
consumului final de energie din surse
convenționale și a emisiilor de dioxid de carbon)

2.3. Analiza PESTLE
p

TIP FACTOR
POLITIC

E

ECONOMIC

DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA ORAȘULUI
1.Factorii politici influențează legislația existentă și viitoare în ceea ce
privește elemente esențiale legate de impozitare, salarizare, care pot
avea impact asupra forței de muncă din oraș, șomaj, migrație;
2.Dificultăți în accesarea în comun de către autoritățile publice locale
de proiecte finanțate din fonduri europene datorate factorului politic;
3.Prioritățile de dezvoltare ale României stabilite de factorul politic
influențează direcțiile strategice la nivel județean și local;
4.Sub-finanțarea unor domenii prioritare în detrimentul altora;
5.Cadrul legal instabil are impact nefavorabil asupra dezvoltării
locale;
6. Cadrul legal favorabil pentru perioada 2021-2027 pentru
dezvoltarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
7.Cadrul strategic european conduce dezvoltarea locală în direcțiile
strategice finanțate în cadrul programelor de finanțare;
8. Competiția între regiunile de dezvoltare pentru realizarea anumitor
investiții majore și care sunt influențate de factorul politic
(ex.construcția de autostrăzi, aeroporturi, transport feroviar, spitale
regionale ș.a.) și care afectează și dezvoltarea orașelor;
1. Existența unor perioade de recesiune economică afectează
dezvoltarea economică a orașului (ex.perioada post COVID-19 a
condus la închiderea de unități economici, concedieri, creșterea
numărului șomerilor etc);
2.Parteneriatele public-privat conduc la dezvoltarea economică și a
infrastructurii aferente;

TIP FACTOR

S

SOCIAL/CULTURAL

T

TEHNOLOGIC/ MEDIU

DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA ORAȘULUI
3.Creșterea competitivității industriale prin dezvoltarea structurilor
de sprijin a afacerilor (centre de afaceri, clustere, parcuri industriale
ș.a), oferă avantaje pentru atragerea forței de muncă și menținerea
acesteia în oraș;
4. Atragerea și sprijinirea investițiilor străine în oraș contribuie la
crearea de locuri de muncă;
5. Valorificarea potențialului unor zone turistice/de agrement care
pot angrena și readucerea în atenție și interes sporit pentru
infrastructură, diversificarea infrastructurii existente, a turismului
ecologic și sustenabil ;
6.Dezvoltarea agriculturii ecologice;
7. Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în oraș și încurajarea
dezvoltării industriilor creative.
1.Problemele de natură socială (creșterea cheltuielilor cu prestațiile
sociale, șomaj ridicat, migrația forței de muncă) pot afecta
dezvoltarea orașului;
2.Accesarea programelor de finanțare pentru recalificarea forței de
muncă a orașului va asigura dezvoltarea economică și atragere de noi
angajatori;
3. Interesul ridicat pentru sprijinirea persoanelor defavorizate și a
grupurilor vulnerabile atrage resurse financiare din fonduri europene
la nivel național;
4. Derularea programele de sănătate la nivelul orașului asigură o stare
bună de sănătate a cetățenilor;
5.Dezvoltarea ofertei culturale la nivelul orașului, contribuie la
unitatea comunităților locale, educarea populației și promovarea
culturii;
6. Conservarea biodiversității contribuie la asigurarea resurselor
pentru generațiile viitoare;
7. Dezvoltarea infrastructurii sportive și promovarea la scară largă a
activităților sportive;
1.Implementarea conceptului de Smart-City în orașul Dărmănești;
2.Introducerea de tehnologii moderne în procesele tehnologice,
robotică;
3. Digitalizarea administrației publice locale;
4.Integrararea tehnologiilor moderne în dezvoltarea infrastructurii
urbane și transformarea în bio infrastructură –mijloace de transport
ecologice, iluminat ecologic, stații de încărcare electrice pentru
autoturisme/ biciclete, piste pentru biciclete, iluminat din surse
neregenerabile (panouri solare) în parcuri, grădini publice;

TIP FACTOR

DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA ORAȘULUI
5. Valorificarea deșeurilor municipale și reciclarea sau procesarea lor
pentru refolosire;
6. Proiecte care asigură o tranziție sustenabilă către o producție de
energie electrică cu emisii reduse de carbon

SECȚIUNEA a III-a. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
3.1. Viziunea de dezvoltare
Viziunea pentru 2027: Dărmănești 2027 – cea mai modernă stațiune turistică din județul Bacău, un
oraș în continuă dezvoltare, cu o comunitate democratică, cu o economie sustenabilă dezvoltată prin
inovare, tradiţie şi valorificarea resurselor, atractiv pentru investitori, turiști și locuitori, susţinut de
o infrastructură modernă şi un mediu partenerial dezvoltat

3.2. Obiective strategice și operaționale
Obiectivul general
Transformarea orașului Dărmănești în cea mai modernă stațiune turistică din județul Bacău, prin
investiții continue în modernizarea infrastructurii, a serviciilor publice și utilităților, economie
sustenabilă și utilizare eficientă a resurselor, în perioada 2020-2027.
Prioritățile de dezvoltare sunt:
P1: Creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea condițiilor de trai și calitatea mediului
înconjurător
P2: Dezvoltarea unei economii sustenabile prin diversificarea ramurilor economice, susținerea actorilor
locali și atragerea de noi investiții în orașul Dărmănești
P3: Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent
P4: Dezvoltarea capitalului uman și îmbunătățirea serviciilor publice
Priorități
Obiective strategice
1: Creșterea calității
1.1: Îmbunătățirea accesibilității prin
vieții locuitorilor prin
investiții în infrastructura rutieră și
îmbunătățirea condițiilor pietonală
de trai și calitatea
mediului înconjurător

Măsuri
1.1.1.Reabilitarea
și
modernizarea
străzilor
orășenești și comunale
1.1.2.Fluidizarea traficului urban
1.1.3. Îmbunătățirea traficului
pietonal
1.2: Dezvoltarea, modernizarea și 1.2.1. Dezvoltarea rețelei de
extinderea infrastructurii tehnico- alimentare cu apă și canalizare
edilitare
1.2.2.Dezvoltarea rețelei de
furnizare a gazelor naturale

Priorități

2: Dezvoltarea unei
economii sustenabile
prin diversificarea
ramurilor economice,
susținerea actorilor
locali și atragerea de noi
investiții în orașul
Dărmănești

3: Sprijinirea valorificării
potențialului turistic
existent

Obiective strategice
Măsuri
1.3: Îmbunătățirea aspectului urban al 1.3.1.Îmbunătățirea aspectului
localității prin investiții moderne, general al orașului Dărmănești
inteligente și durabile
1.3.2. Modernizarea spațiilor
publice
1.3.3.Realizarea și modernizarea
spaţiilor de petrecere a timpului
liber a locuitorilor
1.3.4. Modernizarea zonelor
rezidențiale
1.4. Îmbunătățirea calității mediului 1.4.1.Îmbunătățirea
calității
înconjurător
factorilor de mediu și reducerea
poluării urbane
1.4.2.
Îmbunătățirea
managementului deșeurilor și
încurajarea economiei circulare
1.5. Reducerea consumului de energie 1.5.1. Îmbunătățirea eficienței
și încurajarea utilizării surselor de energetice și termice
energie alternativă
1.5.2. Utilizarea surselor de
energie alternativă
2.1:
Atragerea
și
susținerea 2.1.1. Atragerea investițiilor în
investitorilor
orașul Dărmănești și susținerea
investitorilor
2.1.2. Susținerea dezvoltării
mediului de afaceri local
2.1.3. Crearea infrastructurii
necesare mediului de afaceri
2.2. Îmbunătățirea competențelor 2.2.1.
Îmbunătățirea
firmelor
competitivității firmelor prin
creșterea productivității în
domenii cu valoare adaugată
2.2.2. Creșterea competitivității
și sustenabilității industriilor
culturale și creative
3.1.
Dezvoltarea
infrastructurii 3.1.1.
Atestarea
orașului
turistice, sportive și de agrement
Dărmănești ca stațiune turistică
3.1.2. Dezvoltarea domeniului
schiabil și de sanie în orașul
Dărmănești
3.1.3. Crearea și modernizarea
zonelor de agrement

Priorități

Obiective strategice

3.2.
Creșterea
atractivității
notorietății orașului Dărmănești

și

3.3. Sprijinirea activităților culturale

4: Dezvoltarea
capitalului uman și
îmbunătățirea serviciilor
publice

4.1. Creșterea accesului la servicii de
sănătate

4.2. Modernizarea infrastructurii și
dezvoltarea serviciilor educaționale

4.3. Îmbunătățirea serviciilor sociale

4.4. Creșterea siguranței populației și
turiștilor
4.5. Creșterea calității și eficientizarea
serviciilor
publice
oferite
de
administrația publică

Măsuri
3.1.4. Creșterea accesibilității
zonelor de agrement
3.2.1. Îmbunătățirea aspectului
turistic al orașului Dărmănești
3.2.2. Diversificarea ofertei
turistice
3.2.3. Promovarea orașului
Dărmănești
3.3.1.Inființare/Reabilitarea
instituțiilor culturale locale și
includerea în circuite turistice
3.3.2. Dezvoltarea de acțiuni
culturale la nivel local
4.1.2. Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate
4.1.2. Dezvoltarea serviciilor de
sănătate
4.2.1.Modernizarea
infrastructurii educaționale
4.2.2. Dezvoltarea serviciilor
educaționale și de formare
profesională
4.3.1.Dezvoltarea infrastructurii
sociale
4.3.2.Sprijinirea categoriilor de
persoane
dezavantajate,
marginalizate sau vulnerabile
4.4.1.Reabilitarea și extinderea
infrastructurii pentru protecția
cetățenilor și turiștilor
4.5.1.Modernizarea
infrastructurii și dotărilor în
administrația publică
4.5.2.
Îmbunătățirea
managementului
resurselor
umane
4.5.3. Reducerea birocrației
pentru cetățeni și simplificarea
procedurilor administrative

Priorități

Obiective strategice

Măsuri
4.5.4. Îmbunătățirea procesului
consultativ al administrație
publice locale

Obiectivele, măsurile și direcțiile de dezvoltare propuse în cadrul strategiei se implementează prin
proiecte concrete, coordonate și corelate sinergic, care să contribuie la realizarea obiectivului general și a
viziunii de dezvoltare a orașului pentru intervalul de timp 2020-2027. Strategia conține un pachet integrat,
complex de intervenții de regenerare urbană fizică, economică, socială, de mediu, astfel încât orașul să
devină mai atractiv, să permită creșterea calității vieții localnicilor și asigurarea unui standard de viață și
să se transforme într-o stațiune turistică modernă.

3.3. Corelarea cu documentele strategice la nivel european, național, regional și județean
La elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Dărmănești au fost avute în vedere documentele
strategice existente la nivel european, național, regional și județean. Obiectivele strategiei sunt în
concordanță cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare naționale, regionale și județene, și în acord cu
obiectivele și politicile Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 și 2021-2027.

3.3.1. Corelarea cu documentele strategice la nivel european
La nivel european, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, reprezintă programul de acţiune globală în
domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale
dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Prin intermediul celor 17 obiective globale, Agenda
2030 are ca scop eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejarea
planetei până în 2030.
Cele 17 obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt enumerate mai jos:
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei
şi promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice
vârstă.
4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de
învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie
pentru toţi.
7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise
tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente
pentru toţi.
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.
11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie
deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a
impactului lor.
14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine
pentru o dezvoltare durabilă.
15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o
dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente,
responsabile şi incluzive la toate nivelurile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
Pactul Ecologic European prezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE întro societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere
al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea
economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.
În vederea elaborării strategiei au fost luate în considerare regulamentele și diversele strategii sectoriale
existente la nivel european:
- Transporturi și comunicații: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Strategia pentru o Europă
pregătită pentru era digitală, Cartea albă privind inteligența artificială, Strategia europeană privind datele,
Strategia UE privind o uniune a securității pentru perioada 2020-2025, Inițiativa Conectarea Europei,
Cartea albă - Foaie de parcurs pentru un spațiu European unic al transporturilor; răspunsul UE la Agenda
2030;
- Energie, mediu și schimbări climatice: Programul LIFE pentru mediu și politici climatice, Strategia
Europeană privind Biodiversitatea pentru 2030, răspunsul UE la Agenda 2030; Politica de coeziune a UE în
perioada 2021 -2027;
- Economie și antreprenoriat: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Politica UE în domeniul
turismului, Politica comună în domeniul pescuitului; răspunsul UE la Agenda 2030;
- Cercetare-inovare: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Inițiativa „O Uniune a inovării”,
Programul Orizont 2020, Consolidarea și concentrarea cooperării internaționale a UE în domeniul
cercetării și al inovării: o abordare strategică;

- Social: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Strategia UE privind o uniune a securității pentru
perioada 2020-2025, Inițiativa „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”, Inițiativa
„Platforma europeană de combatere a sărăciei”, Programul pentru schimbări sociale și inovare socială;
Inițiativa „Tineretul în mișcare”;
- Bună guvernanță: Politica de coeziune a UE în perioada 2021 -2027, Carta Albă privind guvernanța pe
mai multe niveluri, răspunsul UE la Agenda 2030.

3.3.2. Corelarea cu documentele strategice la nivel național
Documentul strategic care privește România și care transpune la nivel național obiectivele trasate de
Agenda 2030, este Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, aflat în prezent în
etapa de negociere și aprobare de către Comisia Europeană, și pus la dispoziție publicului pentru
consultare.
Obiectivele strategice ale Acordului de Parteneriat 2021-2027 sunt: o Europă mai inteligentă, o Europă
mai ecologică, o Europă mai conectată, o Europă mai socială, o Europă mai aproape de cetățeni, Tranziție
echitabilă.
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă – 2030 își propune tranziția spre o dezvoltare durabilă
bazată pe principiile și în spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei Uniuni
Europene prospere și revigorate.
Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile
de dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035 și are ca scop asigurarea unei dezvoltări
policentrice și un echilibru între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în
context european și global. Cele 5 obiective generale vizează: (1) Asigurarea unei integrări funcţionale a
teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de
transporturi și broadband; (2) Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a
serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive; (3)
Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și
formarea zonelor funcționale urbane; (4) Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea
elementelor de identitate teritorială; (5) Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de
dezvoltare teritorială.
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 are ca obiective
naționale: dimeniunea Decarbonare prin care se propune reducerea emisiilor se ridică la aproximativ 44%
până în 2030 față de anul 2005; dimensiunea Eficiență energetică prin implementarea celor 11 Programe
naționale de eficiență energetică; dimeniunea Securitate energetică; dimensiunea Piața internă a
energiei; dimensiunea Cercetare, inovare și competitivitate.
Master-Planul investițiilor în turism are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale din zonele
cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică. De asemenea, se
urmărește dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de
turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice

competitive pe plan internațional, valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de identitate
națională prin turism și promovarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin
dezvoltarea durabilă a turismului.
Programul naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România” identifică noi zone pentru dezvoltarea
turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, în vederea acordării finanțărilor
necesare.
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 are ca obiective specifice: promovarea
eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; dezvoltarea de sisteme inteligente de
energie, rețele și stocare în afara TEN-E; promovarea managementului durabil al apei; promovarea
tranziţiei către o economie circulară; îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii
verzi în special în mediul urban și reducerea poluării; promovarea adaptării la schimbările climatice, a
prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor.
Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 are ca priorități: îmbunătăţirea conectivităţii prin
dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier; îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii
rutiere pentru accesibilitate teritorială; îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport pe calea ferată; îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și reziliență în fața
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; dezvoltarea unui
sistem de transport multimodal; creșterea gradului de siguranță si securitate pe rețeaua rutieră de
transport.
Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 20212027 are ca obiective specifice: dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate; fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;
Programul Operațional de Sănătate (POS) 2021-2027 are ca obiective specifice: Continuarea investițiilor
în Spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a II-a; creșterea eficacității şi diversificarea serviciilor de
asistență medicală primară, comunitară și a celor oferite în regim ambulatoriu; servicii de recuperare,
paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi
profilului epidemiologic al morbidităţii; creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii.
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027 are ca obiective specifice: îmbunătățirea
accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru
tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin
promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale; modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței
muncii pentru a evalua și anticipa necesarul de competențe și a asigura asistență personalizată și în timp
real urmărind asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă;
promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului dintre viața
profesională și cea privată, inclusiv prin facilitarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor
aflate într-o situaţie de dependenţă; promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și
antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru
sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății; îmbunătățirea calității, eficacității și a
relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de

competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale; promovarea accesului egal la educație și formare de
calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special
pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu
educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și
învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți;
promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de perfecționare și
reconversie profesională pentru toți luând în considerare competențele digitale, anticipând mai bine
schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile
profesionale și promovând mobilitatea profesională.
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027 are ca obiective specifice:
îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special
pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, promovarea desfășurării de activități
independente și a economiei sociale; promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai
bun între viața profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor si a persoanelor
dependente; promovarea unui mediu de lucru sănătos care să reducă riscurile la adresa sănătății, a
adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în
condiții bune de sănătate; promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile
incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația
și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la
învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității
în scop educațional pentru toți; favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și
participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; creșterea
accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv
promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității
sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung; promovarea integrării sociale a
persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai
defavorizate și a copiilor; reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență
materială de bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare; îmbunătățirea
integrării socio-economice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin
măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; promovarea dezvoltării integrate
în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane.
Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) 2021-2027 are ca obiective specifice: Fondul pentru
Tranziție Echilibrată permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, economice și de mediu
ale tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Programul se adresează județelor
Hunedoara, Gorj, Prahova, Galați, Dolj, Mureș.
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2021-2027 are ca obiective specifice: asigurarea
funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE şi gestionarea PO;

asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE; îmbunătățirea capacității de gestionare și
implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE.
Pe domenii sectoriale, cadrul general pentru perioada 2020-2027, aferentă strategiei de dezvoltare
durabilă a orașului Dărmănești, se rezumă la:
- Transporturi și comunicații: Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, Planul investițional
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, care include Master Planul
General de Transport al României; Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Energie, mediu și schimbări climatice: Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027,
Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030, Strategia
națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Strategia de consolidare şi dezvoltare a
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025, Strategia Naţională de
management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung 2010 – 2035, Strategia națională privind
schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon 2016 – 2030, Strategia
naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014 - 2020, Cadrul de Acțiune Prioritară
2021 - 2027 (PAF), Strategia Națională și Planul Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din
România 2015 – 2020 – 2050;
- Economie și antreprenoriat: Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027, Programul
Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027, Programul
Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027, Programul
Operațional Regional 2021-2027, Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 20072026, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului (SNDE) în România 2018- 2027, Strategia pentru
Dezvoltarea Sectorului Agro-Alimentar pe termen mediu și lung (orizontul 2020-2030), Strategia Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2021- 2027, Programul de Acvacultură și Pescuit (PAP) 20212027;
- Turism: Master-Planul investițiilor în turism.
- Cercetare-inovare: Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
(POCIDIF) 2021-2027;
- Social: Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027, Programul
Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027, Programul
Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027, Strategia pentru modernizarea infrastructurii
educaţionale 2018–2023, Strategia Națională pentru sport 2014-2028, Strategia pentru cultură și
patrimoniu național 2016- 2022, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 20212027, România Educată – viziune și strategie 2018-2030, Agenda pentru competențe România 2025,
Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 şi Planul naţional de
acţiune, Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 – 2024,
Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 2019 – 2022;
- Sănătate: Programul Operațional Sănătate (POS) 2021-2027;
- Bună guvernanță: Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027, Programul Operațional Creștere
Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027.

3.3.3. Corelarea cu documentele strategice la nivel regional
Strategia de Dezvoltare Regională Nord Est 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică
prin care regiunea își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și social. Obiectivul
general este derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de creștere economică
durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea standardului de viață și reducerea
decalalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. Prioritățile de dezvoltare ale regiunii Nord Est sunt:
dezvoltarea unei economii competitive, dezvoltarea capitalului uman, protejarea mediului și optimizarea
utilizării resurselor, dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile.
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 are ca obiectiv general derularea în Regiunea
Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și
incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale
României.
Planul Regional de Actiune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2017-2023 asigură cadrul strategic necesar
dezvoltării turismului în Regiunea Nord-Est. Obiectivul PRAT Nord-Est 2017-2023 este dezvoltarea
turistică durabilă, creșterea competitivității și atractivității turistice a Regiunii Nord-Est prin valorificarea
patrimoniului natural și antropic și creșterea calității produselor și serviciilor turistice. Direcțiile strategice
de dezvoltare a turismului în Regiunea Nord-Est pentru perioada 2017-2023 sunt susținute prin punctele
tari ale acestei zone și sunt propuse pentru a ameliora punctele slabe ale regiunii în vederea creșterii
competitivității pe piața turismului: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, dezvoltarea
produselor turistice, promovarea turistică, dezvoltarea resurselor umane în sectorul turistic, susținerea
dezvoltării turismului durabil.
Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027 Regiunea Nord-Est prin care activitatea spitalelor
din cele șase județe ale regiunii va fi reorganizată pe trei nivele.Astfel, conform documentului va exista un
spital regional în Mun. Iași, spitalele județene vor funcționa ca spitale de urgență, care oferă asistență
medicala și chirurgicala complexă, inclusiv servicii de spitalizare de zi și terapie intensivă și servicii
ambulatorii integrate și facilități avansate de diagnosticare și tratament. Spitalele municipale, spitalele de
monospecialitate completează furnizarea serviciilor medicale complexe, pentru populația din județ.
Spitale care deservesc comunitatea locală oferă cel puțin servicii spitalicești de bază, servicii alternative în
ambulatoriu, îngrijiri spitalicești de zi, investigații clinice de bază pentru diagnosticare și tratament.
Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială al Regiunii Nord –Est (PRAO)
Planul Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea Invățământului Profesional și Tehnic 2016-2025 pentru
elaborat pentru anticiparea timpurie a cererii de forţă de muncă şi planificare a ofertei de educaţie şi
formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2025.

3.3.4. Corelarea cu documentele strategice la nivel județean
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău cuprinde strategia de dezvoltare teritorială a judeţului
cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a judeţului în plan teritorial, stabilite în baza diagnosticului
prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea decalajelor de dezvoltare. Strategia de
dezvoltare teritorială transpune în plan teritorial prevederile strategiei de dezvoltare socioeconomică a
judeţului şi o completează cu obiective şi măsuri specifice. Strategiei Teritoriale a județului Bacău cuprinde
instrumente utilizate de către sectorul public pentru a dirija și coordona distribuția viitoare a activităților
economice și sociale pe teritoriul aflat sub administrarea Consiliului Județean si a Consiliilor Locale la nivel
de municipii, orașe și comune. Totodată, documentul are ca scop obligativitatea ca Planul de Amenjare a
Teritoriului Județean Bacău să devină, din momentul aprobării prin hotărârea Consiliului Județean Bacău,
obligatoriu pentru celelalte planuri de amenajarea teritoriului și de urbanism, întocmite ulterior de UATurile aparținătoare județului.
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău pentru perioada 2009-2021 asigură cadrul general de
dezvoltare a județului Bacău prin intervenții ale sectorului public și privat în scopul creșterii vitalității
economico-sociale a unităților teritorial administrative urbane și rurale, stabilind patru direcții sectoriale:
economia, societatea, mediul și spațiul.
Planul de menținere a calității aerului în județul Bacău propune o serie de măsuri necesare a fi realizate
astfel încât nivelul fiecărui poluant să se păstreze sub valorile limită/valorile țintă stabilite de Legea
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor județul Bacău 2020-2025 asigură cadrul pentru asigurarea
unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi țintelor.
Documentul prevede construirea operarea a cel puțin 6 centre de colectare pentru fluxurile speciale de
deşeuri (deşeuri periculoase menajere, deşeuri voluminoase, deşeuri din construcții şi demolări de la
populație, deşeuri verzi etc.) în următoarele oraşe: Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova, Tg.
Ocna, cu termen de finalizare 01.01.2025.
Master Plan actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău prevede lucrări de extindere a
rețelei de canalizare în Dărmănești și Sălătruc (L=5,36 km), realizarea unei stații de pompare, extindere
rețea de canalizare în Plopu și Lapoș (L=3,5 km), stație de pompare apă uzată în Plopu și Lapoș (3 buc),
propuse a fi realizate în etapa 3 (2021-2025).
Strategia şi Planul de acţiune privind menţinerea şi creşterea integrităţii la nivelul judeţului Bacău are
ca scop creşterea integrităţii la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale în judeţul Bacău şi
îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni si administraţia publică locală în judeţul Bacău prin creşterea
transparenţei și a implicării cetăţenilor pentru eficientizarea serviciilor publice.

3.3.5. Corelarea cu documentele strategice la nivel local
Planul Urbanistic General al orașului Dărmănești reprezintă principalul instrument de planificare
operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.
Planul local de acțiune pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității romilor la nivelul orașului Dărmănești, pentru anul 2020, aprobat prin HCL
nr.42/30.03.2020 are ca obiective: asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români
aparținând minorității rome la educație de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învățământ,
pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere; promovarea
educației incluzive în cadrul sistemului educațional, inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării și
combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copii
și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi; extinderea, derularea, monistorizarea și
mediatizarea setului de programe de sprijin care vizează stimularea participării școlare, reducerea
absenteismului și obținerea succesului școlar în sistemul de învățământ. Planul conține măsuri și activități
prevăzute a fi realizate la nivel local.
Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Valea Muntelui urmărește menținerea
populației în teritoriu și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestuia, prin modernizarea infrastructurii
și a serviciilor de bază, dezvoltarea mediului de afaceri local, facilitarea incluziunii membrilor minorităților,
îmbunătățirea performanțelor sectorului agricol. Astfel, aceasta este centrată pe trei priorităţi de
dezvoltare rurală și cinci domenii de intervenție, fiecare fiind dezvoltat prin măsuri specifice în domeniul
agricol, non-agricol, social, economic, dezvoltare locală. Măsurile propuse au rolul de a sprijini fermele de
subzistență, accesul tinerilor în domeniul agricol, transferul de cunoștințe, creșterea competitivității
întreprinderilor mici, dezvoltarea de domenii non-agricole, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de
bază, favorizarea incluziunii sociale, protecția mediului, utilizarea de tehnologii moderne și inovatoare.

3.4. Planul de acțiuni 2020-2027
Acțiuni

Responsabili
Termen
Buget
Ținte 2027
pentru
de
estimat
implementare implemen
(RON)
a acțiunii
tare
PRIORITATEA 1: Creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea condițiilor de trai și calitatea
mediului înconjurător
Obiectiv strategic 1.1: Îmbunătățirea accesibilității prin investiții în infrastructura rutieră și pietonală
Măsura 1.1.1. Reabilitarea și modernizarea străzilor orășenești și comunale
-Reabilitarea și modernizarea U.A.T. Orașul
2020Asfaltarea și modernizarea
străzilor orășenești, comunale, Dărmănești
2027
tuturor
drumurilor
a arterelor de circulație;

Acțiuni

-Lucrări
de
construcţie,
reabilitare, consolidare poduri,
punţi și treceri peste cursurile
de apă, pentru automobile și
pietoni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

principale și secundare din
orașul Dărmănești;
Creșterea gradului de
modernizare a străzilor
orășenești;
Creșterea gradului de
modernizare a podurilor,
punţilor și trecerilor peste
apă din oraș.
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de
Dezvoltare Locală, Bugetul local
Măsura 1.1.2. Fluidizarea traficului urban
-Construcția
variantei U.A.T. Orașul
20201 centură ocolitoare a
ocolitoare
a
orașului Dărmănești
2027
orașului realizată;
Dărmănești;
Poliția
Creșterea numărului de
- Reabilitarea, reamenajarea și Dărmănești
spaţii
de
parcare
dotarea corespunzătoare a
amenajate;
parcărilor existente;
Reducerea emisiilor de
-Înfiinţarea, amenajarea și
CO2 din oraș;
dotarea de noi spaţii de
parcare;
-Realizarea sistemului de eticketing pentru parcări;
-Realizarea / Reînnoirea de
marcaje și indicatoare rutiere;
-Sistem de management al
traficului;
-Realizarea de sisteme de
monitorizare video bazate pe
instrumente
inovative
şi
eficiente de management al
traficului.
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul Operațional
Regional 2021-2027, Programul Național de Dezvoltare Locală,
Bugetul local
Măsura 1.1.3. Îmbunătățirea traficului pietonal

Acțiuni

Responsabili
Termen
Buget
Ținte 2027
pentru
de
estimat
implementare implemen
(RON)
a acțiunii
tare
-Reabilitarea
trotuarelor, U.A.T. Orașul
2020Creșterea gradului de
aleilor, zonelor pietonale Dărmănești
2027
modernizare a trotuarelor,
existente;
aleilor și a zonelor
-Crearea/Amenajarea de noi
pietonale;
trotuare,alei și zone pietonale;
Creșterea
numărului/
-Lucrări de modernizare a
suprafeţei
spaţiilor
carosabilului și a spaţiilor
pietonale;
pietonale în vederea asigurării
Creșterea
accesibilităţii
accesibilităţii persoanelor cu
persoanelor cu dizabilităţi;
handicap.
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de
Dezvoltare Locală, Bugetul local
Obiectiv strategic 1.2: Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare
Măsura 1.2.1. Dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare
-Reabilitarea și extinderea U.A.T. Orașul
2020Creșterea gradului de
infrastructurii de furnizare a Dărmănești
2027
modernizare a reţelei de
apei potabile;
Operatori de
furnizare a apei potabile și
-Reabilitarea staţiei de tratare servicii
a reţelei de canalizare;
a apei;
publice
Creșterea
lungimii
-Identificarea și analiza de noi Asociații de
reţelelor de furnizare a
surse de alimentare cu apă Dezvoltare
apei potabile și de
potabilă;
Intercomunita
canalizare;
-Decolmatarea barajului de ră
Creșterea standardului de
captare a apei potabile;
viaţă a locuitorilor prin
-Reabilitarea și extinderea
alimentarea populaţiei cu
reţelei de canalizare;
apă curată și prin
-Reabilitarea și extinderea
conectarea la staţie de
staţiei de epurare a apei uzate;
epurare conformă.
-Modernizarea și extinderea
reţelei pluviale.
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2027, Programul
Național de Dezvoltare Locală, Bugetul local
Măsura 1.2.2.Dezvoltarea rețelei de furnizare a gazelor naturale
-Extinderea rețelei de gaze U.A.T. Orașul
2021Reducerea cantităţii de
naturale;
Dărmănești
2027
emisii CO2 prin sisteme de
Furnizor de
încălzire clasice (lemne,
gaze naturale
cărbuni)

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

-Racordarea
tuturor
locuitorilor la rețeaua de gaze
naturale;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2027, Programul
Național de Dezvoltare Locală, Bugetul local
Obiectiv strategic 1.3: Îmbunătățirea aspectului urban al localității prin investiții moderne,
inteligente și durabile
Măsura 1.3.1.Îmbunătățirea aspectului general al orașului Dărmănești
- Reabilitarea/ anveloparea/ U.A.T. Orașul
2021Creșterea numărului de
renovarea
exterioară
a Dărmănești
2027
clădiri renovate;
clădirilor publice sau private;
Agenți
Creșterea numărului de
-Reabilitarea și consolidarea economici
clădiri de patrimoniu
clădirilor de patrimoniu;
ONG-uri
reabilitate/consolidate;
-Reabilitarea
clădirilor
/ Proprietari
1 Plan Urbanistic General;
terenurilor abandonate;
imobile
1 Plan de Mobilitate
-Actualizare Plan Urbanistic
Urbană Durabilă.
General în acord cu PATJ
Bacău;
-Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de
Dezvoltare Locală, Bugetul local, Fonduri private, Programul național
Casa Verde
Măsura 1.3.2. Modernizarea spațiilor publice
-Modernizarea
spaţiilor U.A.T. Orașul
2021Creșterea numărului de
publice prin dotarea cu Dărmănești
2027
spaţii
publice
mobilier urban modern și Agenți
modernizate/ dotate; inteligent (ex.cu prize pentru economici
Minim 1 reţea de internet
încărcarea telefoanelor mobile
wireless în spaţiul public
integrate în bănci stradale,
urban;
iluminat arhitectural);
Minim 1 piaţă publică,
-Dezvoltarea reţelelor de
zonă
comercială
internet wireless în spaţiile
reabilitată/modernizată;
publice și în parcurile din oraș;
-Reabilitarea și modernizarea
pieţelor
publice,
zonelor
comerciale;

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

-Amenajarea spaţiilor urbane
(rampe de acces, persoane cu
dizabilităţi, toalete publice,
etc. )
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de
Dezvoltare Locală, Bugetul local
Măsura 1.3.3. Realizarea și modernizarea spaţiilor de petrecere a timpului liber a locuitorilor
-Modernizarea, amenajarea U.A.T. Orașul
2021Creșterea numărului de
spaţiilor existente pentru Dărmănești
2027
spaţii de petrecere a
petrecerea timpului liber;
timpului
liber
-Amenajarea de noi spaţii de
modernizate, amenajate;
petrecere a timpului liber
Creșterea numărului de
pentru copii, tineri și vârstnici;
spaţii de joacă pentru copii
-Amenajarea, modernizarea
amenajate și dotate;
spaţiilor destinate copiilor,
pentru petrecerea timpului
liber din zonele rezidenţiale;
-Crearea de noi spaţii de joacă
pentru copii
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de
Dezvoltare Locală, Compania Națională de Sănătate, Bugetul local
Măsura 1.3.4. Modernizarea zonelor rezidențiale
- Amenajarea de parcări în U.A.T. Orașul
2021Creșterea spațiilor pentru
zonele rezidenţiale;
Dărmănești
2027
parcări rezidențiale;
-Amenajarea
trotuarelor,
Creșterea
suprafeței
aleilor din zonele rezidenţiale;
zonelor
rezidențiale
-Îngrijirea spaţiilor verzi din
modernizate;
zonele rezidenţiale.
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de
Dezvoltare Locală, Compania Națională de Investiții, Bugetul local
Obiectiv strategic 1.4. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător
Măsura 1.4.1.Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și reducerea poluării urbane
-Amenajarea
râurilor
și U.A.T. Orașul
2021Reducerea suprafețelor
podurilor care sunt afectate de Dărmănești
2027
afectate de inundații;
inundații;
Creșterea suprafeței de
-Amenajarea și extinderea
spații verzi;
spațiilor verzi;

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

-Amenajarea de spații pentru
Reducerea
polării
în
colectarea deșeurilor în zonele
zonele turistice;
turistice;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de
Dezvoltare Locală, Compania Națională de Investiții, Bugetul local
Măsura 1.4.2. Îmbunătățirea managementului deșeurilor și încurajarea economiei circulare
-Amenajarea corespunzătoare U.A.T. Orașul
2021Creșterea gradului de
a spațiilor de colectare a Dărmănești
2027
colectare
selectivă
a
deșeurilor din oraș;
Agenția
deșeurilor, reciclare și
-Campanii de promovare și Județeană
valorificare a deșeurilor;
educare în rândul populației și pentru
Campanii de promovare și
agenților economici privind Protecția
educare;
colectarea selectivă, reciclarea Mediului
și valorificarea deșeurilor;
-Campanii de promovare și
educare în rândul agenților
economici din agricultură,
fermierilor
locali
privind
reciclarea/valorificarea
compostarea deșeurilor;
-Campanii de educare în
rândul turiștilor cu privire la
protecția mediului.
Surse potențiale de finanțare: Bugetul local, Programe naționale de finanțare, Surse
guvernamentale
Obiectiv strategic 1.5. Reducerea consumului de energie și încurajarea utilizării surselor de energie
alternativă
Măsura 1.5.1. Îmbunătățirea eficienței energetice și termice
-Reabilitarea energetică a U.A.T. Orașul
2021Reducerea
poluării
clădirilor publice și a blocurilor Dărmănești
2027
urbane, a emisiilor de CO2
de locuințe;
Operatori de
-Modernizarea sistemului de servicii
iluminat public prin înlocuirea publice
corpurilor de iluminat clasice
cu cele cu eficiență energetică
ridicată;

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

-Implementare sisteme de
management al funcționării
consumurilor
energetice
inteligente;
Surse potențiale de finanțare: Programul
Operațional
Regional
2021-2027,
Programe
guvernamentale, Buget local
Măsura 1.5.2. Utilizarea surselor de energie alternativă
-Implementarea sistemelor de U.A.T. Orașul
2021Reducerea
poluării
furnizare a energiei termice Dărmănești
2027
urbane, a emisiilor de CO2
pentru încălzire și prepararea
apei calde din surse alternative
/regenerabile
în
cadrul
instituțiilor publice/clădirilor
publice;
-Implementarea sistemelor de
producere a energiei termice și
electrice din surse alternative.
Surse potențiale de finanțare: Programul
Operațional
Regional
2021-2027,
Programe
guvernamentale, Buget local
PRIORITATEA 2: Dezvoltarea unei economii sustenabile prin diversificarea ramurilor economice,
susținerea actorilor locali și atragerea de noi investiții în orașul Dărmănești
Obiectiv strategic 2.1: Atragerea și susținerea investitorilor
Măsura 2.1.1. Atragerea investițiilor în orașul Dărmănești și susținerea investitorilor
-Inventarierea
domeniului U.A.T. Orașul
2021Campanie de promovare a
public al orașului (spaţii, Dărmănești
2027
orașului pentru atragerea
terenuri);
Asociații de
investitorilor;
-Promovarea orașului în rândul producători
Creșterea
investiţiilor
investitorilor;
GAL Valea
străine și a investiţiilor
-Identificarea
spaţiilor Muntelui
realizate de mediul de
abandonate (clădiri/ terenuri) Camera de
afaceri local în orașul
pentru realizarea de investiţii; Comerț
Dărmănești;
-Crearea
și
promovarea Asociații ale
Campanie de promovare a
facilităţilor pentru investitorii Oamenilor de
facilităţilor
pentru
locali și străini;
Afaceri
investitori sau întâlniri cu
aceștia;
Surse potențiale de finanțare: Buget local, Fonduri private
Măsura 2.1.2. Susținerea dezvoltării mediului de afaceri local

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii
U.A.T. Orașul
Dărmănești
Asociații de
producători
GAL Valea
Muntelui
Camera de
Comerț
Asociații ale
Oamenilor de
Afaceri

Termen
de
implemen
tare
20212027

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

-Crearea
și
promovarea
Întâlniri cu mediul privat
facilităţilor pentru mediul
Sprijinirea
tinerilor
privat local (start-up-uri, tineri
antreprenori și creșterea
antreprenori, etc.)
accesului
firmelor
-Organizarea de consultări /
înfiintate la servicii de
întâlniri între mediul de afaceri
calitate;
local și administraţia publică
Campanii de promovare a
locală;
brandurilor
locale/
-Organizarea de târguri și
produselor tradiționale;
festivaluri specifice locale;
Târguri
și
festivaluri
-Campanii de promovare în
organizate;
rândul mediului de afaceri
local a posibilităţilor de
finanţare;
-Sprijinirea
înregistrării
brandurilor locale/produselor
tradiționale;
-Campanii de promovare a
brandurilor locale/produselor
tradiționale;
-Sprijinirea
activității
producătorilor locali;
-Sprijinirea
dezvoltării
agriculturii și silviculturii;
Surse potențiale de finanțare: Buget local, Fonduri private, Programul Operațional Capital Uman,
Programul Operațional Educație și Ocupare, Programul Operațional
Regional, FEADR
Măsura 2.1.3. Crearea infrastructurii necesare mediului de afaceri
-Înființarea și realizarea unui U.A.T. Orașul
20211 incubator de afaceri/
centru de afaceri/incubator de Dărmănești
2027
centru de afaceri/parc
afaceri/parc industrial;
Asociații de
industrial;
-Înfiinţarea, construcţia și producători
1 piață agroalimentară;
amenajarea
unei
pieţe- GAL Valea
Structuri de economie
agroalimentare moderne;
Muntelui
socială înființate;
- Înființarea de structuri de ONG-uri
1 centru de colectare și
economie socială;
prelucrare a lânii

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

-Înființare, construcție Centru
Creșterea numărului de
de colectare și prelucrare a
salariați
lânii;
Surse potențiale de finanțare: Buget local, Fonduri private, Programul Operațional Regional,
Parteneriate public-privat, FEADR
Obiectiv strategic 2.2. Îmbunătățirea competențelor firmelor
Măsura 2.2.1. Îmbunătățirea competitivității firmelor prin creșterea productivității în domenii cu
valoare adaugată
- Sprijinirea înființării de noi U.A.T. Orașul
2021Număr de firme nou
firme,
competitive
și Dărmănești
2027
înființate
sustenabile, cu accent pe Asociații de
Creșterea numărului de
domenii cu valoare adaugată; producători
salariați
-Sprijinirea
utilizării
de GAL Valea
tehnologii
moderne
și Muntelui
inovatoare;
ONG-uri
Surse potențiale de finanțare:

Buget local, Fonduri private, Programul Operațional Capital Uman,
Programul Operațional Educație și Ocupare
Măsura 2.2.2. Creșterea competitivității și sustenabilității industriilor culturale și creative
-Sprijin
acordat
pentru U.A.T. Orașul
2021Număr de firme nou
dezvoltarea și promovarea Dărmănești
2027
înființate
industriilor culturale și creative Asociații de
Creșterea numărului de
producători
salariați
GAL Valea
Muntelui
ONG-uri
Surse potențiale de finanțare: Buget local, Fonduri private, Programul Operațional Capital Uman,
Programul Operațional Educație și Ocupare
PRIORITATEA 3: Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent
Obiectiv strategic 3.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, sportive și de agrement
Măsura 3.1.1. Atestarea orașului Dărmănești ca stațiune turistică
-Întocmirea dosarului pentru U.A.T. Orașul
2021
Atestarea orașului ca
atestarea ca stațiune turistică Dărmănești
stațiune turistică
și obținerea atestării;
Surse potențiale de finanțare: Buget local
Măsura 3.1.2. Dezvoltarea domeniului schiabil și de sanie în orașul Dărmănești

Acțiuni

Responsabili
Termen
Buget
Ținte 2027
pentru
de
estimat
implementare implemen
(RON)
a acțiunii
tare
-Înființarea și omologarea unei U.A.T. Orașul
2021Înființarea și omologarea
pârtii de schi;
Dărmănești
2027
de pârtii (schi, sanie etc)
- Achiziţionarea de utilaje și
Iluminarea pârtiei
instalaţii de producere a
zăpezii artificiale;
-Creare instalaţii de iluminat
nocturn a pârtiei;
-Creare sisteme de acces pe
cablu la pârtia de schi;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local
Măsura 3.1.3. Crearea și modernizarea zonelor de agrement
-Reabilitarea/modernizarea
U.A.T. Orașul
2021Asigurarea infrastructurii
sau extinderea infrastructurii Dărmănești
2027
și utilităților aferente în
rutiere, inclusiv utilităţile din Agenți
zonele de agrement;
corpul drumului, în zonele de economici
1 patinoar artificial;
agrement;
1 tabără reabilitată și
-Crearea
şi
extinderea
modernizată;
infrastructurii de agrement,
1 complex de agrement.
inclusiv a utilităţilor aferente;
-Realizarea unui patinoar
artificial;
-Reabilitarea, modernizarea și
dotarea taberei;
-Inființare și dotare complex
de agrement;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Fonduri
private
Măsura 3.1.4. Creșterea accesibilității zonelor de agrement
-Înființare
instalații
de U.A.T. Orașul
20211 spaţiu de camping
transport către și dinspre Dărmănești
2027
amenajat și dotat modern;
pârtie (telescaun/telecabină/ Agenți
Creșterea vizibilităţii și
funicular etc);
economici
accesibilității
atracțiilor
-Reabilitarea / Construcţia/
turistice;
Amenajarea drumurilor de
Creșterea numărului de
acces către atracţiile turistice;
persoane transportate de
-Amenajarea adecvată ale
instalaţiile de transport
spaţiilor din jurul atracţiilor
aferente pârtiei;

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

turistice (parcări, zonă de
popas, zone de shopping/
suveniruri etc.);
-Amenajarea spaţiilor de
camping (inclusiv pentru
rulote);
- Crearea indicatoarelor de
orientare turistică;
- Marcarea traseelor montane;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Fonduri
private
Obiectiv strategic 3.2. Creșterea atractivității și notorietății orașului Dărmănești
Măsura 3.2.1. Îmbunătățirea aspectului turistic al orașului Dărmănești
- Reabilitarea și restaurarea U.A.T. Orașul
2021Monumente istorice și
monumentelor istorice;
Dărmănești
2027
clădiri de patrimoniu
-Reabilitarea, amenajarea și Proprietari/
reabilitate, modernizate și
dotarea
clădirilor
de Administratori
incluse în circuite turistice;
patrimoniu;
ai obiectivelor
- Conservarea și revitalizarea de patrimoniu
patrimoniului
cultural
și
natural;
- Punerea în valoare a
obiectivelor turistice prin
iluminat arhitectural.
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Fonduri
private
Măsura 3.2.2. Diversificarea ofertei turistice
-Modernizarea și extinderea U.A.T. Orașul
2021Număr de unități de cazare
infrastructurii
turistice Dărmănești
2027
construite;
(hoteluri, pensiuni, moteluri, Agenți
Număr km de piste de
campinguri);
economici
biciclete;
-Construirea și amenajarea de Asociația
Muzeu tematic construit și
piste pentru cicloturism/ MONTPESA
amenajat;
mountain-bike;
Evenimente
tematice
-Amenajarea și construirea de
organizate;
muzee tematice;

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

- Organizarea de evenimente
-Puncte de observare/
tematice
(gastronomice,
filmare/
fotografiere
culturale, muzicale etc.
amenajate.
- Amenajarea de puncte de
observare
/
filmare
/
fotografiere
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Fonduri
private
Măsura 3.2.3. Promovarea orașului Dărmănești
-Crearea instrumentelor de U.A.T. Orașul
2022Instrumente
de
promovare (materiale de Dărmănești
2027
promovare create;
promovare
și
informare, Agenți
Campanii de promovare
aplicații informatice)
economici
organizate;
-Campanii de promovare a Asociația
Evenimente și festivaluri
stațiunii turistice Dărmănești; MONTPESA
organizate;
- Organizarea de evenimente și ONG-uri
Creșterea gradului de
festivaluri cu impact la nivel
notorietate al orașului
județean,
național
și
Dărmănești și promovarea
internațional;
ca stațiune turistică
- Participarea la târguri de
turism;
- Includerea stațiunii turistice
Dărmănești în trasee turistice;
- Parteneriate cu agenții de
turism pentru promovare;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Fonduri
private
Obiectiv strategic 3.3. Sprijinirea activităților culturale
Măsura 3.3.1. Inființare/Reabilitarea instituțiilor culturale locale și includerea în circuite turistice
-Reabilitare și modernizare U.A.T. Orașul
2021Instituții culturale locale
muzeu de etnografie;
Dărmănești
2027
reabilitate/modernizate;
-Reabilitare Moară de apă;
ONG-uri
Patrimoniu
cultural
-Inființare muzeu tematic/în
reabilitat și inclus în
aer liber;
circuitul turistic;
Înființare de noi instituții
culturale

Acțiuni

Responsabili
Termen
Buget
Ținte 2027
pentru
de
estimat
implementare implemen
(RON)
a acțiunii
tare
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Fonduri
private, Programe ale mecanismelor de cooperare
Măsura 3.3.2. Dezvoltarea de acțiuni culturale la nivel local
-Organizarea de evenimente U.A.T. Orașul
2021Evenimentele culturale și
culturale și educaționale la Dărmănești
2027
educaționale organizare
nivel local (inclusiv tematice)
ONG-uri
Instituții
școlare
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Fonduri
private, Programe ale mecanismelor de cooperare
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea capitalului uman și îmbunătățirea serviciilor publice
Obiectiv strategic 4.1. Creșterea accesului la servicii de sănătate
Măsura 4.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
-Reabilitarea clădirilor în care U.A.T. Orașul
2021Modernizarea
spațiilor
funcționează unități sanitare;
Dărmănești
2027
existente
destinate
-Construire, reabilitare și Agenți
activităților medicale;
modernizare spații pentru economici
Înființarea de noi spații
funcționare unități sanitare
pentru activități medicale.
noi;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Parteneriate
public-privat
Măsura 4.1.2. Dezvoltarea serviciilor de sănătate
-Atragerea de furnizori de U.A.T. Orașul
2021Diversificarea serviciilor
servicii medicale în localitate Dărmănești
2027
medicale
la
nivelul
(laboratoare medicale, clinici Agenți
localității și atragerea de
de specialitate);
economici
noi furnizori de servicii
-Înființarea unui centru de
medicale
permanență și urgență;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Parteneriate
public-privat
Obiectiv strategic 4.2. Modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor educaționale
Măsura 4.2.1.Modernizarea infrastructurii educaționale
-Reabilitarea și modernizarea U.A.T. Orașul
2021Reabilitare unități de
unităților de învățământ și a Dărmănești
2027
învățământ și liceu;
spațiilor exterioare;
Amenajare/modernizare
-Reabilitarea și modernizarea
terenuri de sport/săli de
liceului și a spațiilor exterioare;
sport;

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

-Amenajarea/modernizarea de
Amenajare/modernizare
terenuri de sport/ săli de sport;
spații de joacă în cadrul
-Amenajarea/modernizarea de
grădinițelor.
spații de joacă pentru copii în
cadrul grădinițelor;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Programul
Național de Dezvoltare Locală
Măsura 4.2.2. Dezvoltarea serviciilor educaționale și de formare profesională
-Dotarea și echiparea unităților U.A.T. Orașul
2020Număr
unități
de
de învățământ;
Dărmănești
2027
învățământ dotate;
-Reabilitarea, modernizarea și
Număr de evenimente
dotarea laboratoarelor și
publice în care tinerii sunt
atelierelor școlare;
implicați;
-Crearea/modernizarea
Creșterea
calității
infrastructurii
școlare
infrastructurii
școlare
adiacente (facilități de cazare,
adiacente
cantine, biblioteci etc);
-Implicarea
tinerilor
în
organizarea de evenimente cu
scop educațional și cultural în
spații publice și încurajarea
voluntariatului;
- Organizarea de cursuri de
formare
profesională
destinate adulților;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Programul
Național de Dezvoltare Locală, Programe guvernamentale
Obiectiv strategic 4.3. Îmbunătățirea serviciilor sociale
Măsura 4.3.1.Dezvoltarea infrastructurii sociale
-Înființare centre de zi pentru U.A.T. Orașul
2021Dezvoltarea de centre
copii, persoane vârstnice etc
Dărmănești
2027
pentru persoanele aflate
-Construire locuințe sociale;
DGASPC
în dificultate;
-Dezvoltarea
de
centre Bacău
Centre de zi înființate;
moderne de tip rezidențial/ Furnizori
Asigurare locuințe sociale
nerezidențial pentru persoane privați de
aflate în dificultate;
servicii sociale

Acțiuni

Responsabili
Termen
Buget
Ținte 2027
pentru
de
estimat
implementare implemen
(RON)
a acțiunii
tare
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Programul
Național de Dezvoltare Locală, Programe guvernamentale, Agenția
Națională pentru Locuințe
Măsura 4.3.2.Sprijinirea categoriilor de persoane dezavantajate, marginalizate sau vulnerabile
-Cursuri
de
calificare/ U.A.T. Orașul
2021Creșterea
accesului
recalificare/instruire pentru Dărmănești
2027
persoanelor din categoria
persoanele din grupurile DGASPC
grupuri vulnerabile, în
vulnerabile;
Bacău
dificultate, marginalizate
-Furnizarea
de
pachete Furnizori
la
servicii
integrate
integrate pentru persoanele privați de
(calificare,
informare,
din grupurile vulnerabile servicii sociale
consiliere,
mediere,
(informare,
consiliere,
servicii medicale etc)
mediere, servicii gratuite
Dezvoltarea de servicii
medicale și sociale, rechizite,
suport pentru persoanele
haine, masă caldă, tichete ș.a)
aflate în dificultate.
-Dezvoltarea
de
servicii
integrate
pentru
familii/
persoane
în
dificultate
(îngijire, locuințe protejate etc)
-Dezvoltarea de servicii pentru
persoanele cu dizabilități;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Programul
Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, Programul Operațional
Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Obiectiv strategic 4.4. Creșterea siguranței populației și turiștilor
Măsura 4.4.1.Reabilitarea și extinderea infrastructurii pentru protecția cetățenilor și turiștilor
-Extinderea rețelei de iluminat U.A.T. Orașul
2021Creșterea siguranței și
public în zonele turistice;
Dărmănești
2027
prevenirea criminalității
-Modernizarea sistemului de
iluminat existent;
-Instalarea
de
sisteme
moderne de supraveghere/
monitorizare video atât a
traficului, cât și în zonele
turistice;
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local

Acțiuni

Responsabili
Termen
Buget
Ținte 2027
pentru
de
estimat
implementare implemen
(RON)
a acțiunii
tare
Obiectiv strategic 4.5. Creșterea calității și eficientizarea serviciilor publice oferite de administrația
publică
Măsura 4.5.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor în administrația publică
-Construire sediu Primărie, U.A.T. Orașul
2021Număr clădiri publice
eficient energetic și cu dotări Dărmănești
2027
construite;
inteligente, cu consum redus
Număr clădiri publice
de energie;
reabilitate și modernizate;
-Reabilitarea și modernizarea
Număr utilaje și dotări
clădirilor care asigură servicii
achiziționate;
publice;
Spații pentru depozitarea
-Achiziție
utilaje
pentru
utilajelor;
realizarea lucrărilor publice
Mijloace de transport a
(întreținere
spații
verzi,
elevilor achiziționate.
gestionare câini fără stăpân)
-Construire spații pentru
gararea echipamentelor și
utilajelor;
-Achiziție
mijloace
de
transport public al elevilor;
-Achiziție de echipamente IT și
dotări
moderne
pentru
salariații instituției (laptop/
smartphone,
imprimante
multifuncționale);
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Programul
Național de Dezvoltare Locală
Măsura 4.5.2. Îmbunătățirea managementului resurselor umane
-Organizarea de cursuri de U.A.T. Orașul
2021Cursuri
de
instruire/
formare
profesională
în Dărmănești
2027
formare profesională;
domenii
cheie
pentru
Schimburi de experiență;
dezvoltarea instituției;
Proceduri
de
lucru
-Organizarea de schimburi de
actualizate;
experiență;
-Actualizarea procedurilor de
lucru și introducerea unor
sisteme
moderne
de

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

desfășurare
a
activității
(digitalizare);
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Programul
Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare 2021-2027
Măsura 4.5.3. Reducerea birocrației pentru cetățeni și simplificarea procedurilor administrative
-Implementarea sistemelor de U.A.T. Orașul
2021Transformare digitală în
plată on-line a taxelor și Dărmănești
2027
sectorul public;
impozitelor;
Digitalizarea fluxului de
-Implementarea unor sisteme
documente;
informatice care să asigure
Asigurarea de servicii
servicii on-line și la distanță
online, la distanță pentru
cetățenilor;
cetățeni;
-Implementarea de sisteme de
Creșterea
calității
management a documentelor
serviciilor publice prin
la nivel intern (în cadrul
achiziția de soluții IT de
primăriei) pentru eliminarea
digitalizare;
hârtiilor;
-Implementarea de sisteme
electronice de arhivare a
documentelor;
- Implementarea de sisteme
informatice
pentru
interconectare cu ale instituții
publice (ANAF, APIA, OCPI,
Registrul Comerțului, școală
etc)
-Dotarea
instituției
cu
software specializate.
Surse potențiale de finanțare: Programul Operațional Regional 2021-2027, Buget local, Programul
Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare 2021-2027
Măsura 4.5.4. Îmbunătățirea procesului consultativ al administrație publice locale
-Implementarea de soluții U.A.T. Orașul
2021Crearea de instrumente
informatice prin care cetățenii Dărmănești
2027
moderne
pentru
să fie informați periodic despre
informare și consultarea
politicile publice și procesele
cetățenilor;

Acțiuni

Responsabili
pentru
implementare
a acțiunii

Termen
de
implemen
tare

Buget
estimat
(RON)

Ținte 2027

decizionale de la nivelul
- Campanii anuale de
administrației publice;
informare/conștientizare/
-Eficientizarea procesului de
consultare a cetățenilor.
consultare
publică
prin
achiziția de soluții/aplicații IT
moderne
(ex.
aplicație
telefonică pe care cetățenii să
o utilizeze în relația cu
primăria);
-Organizarea de întâlniri cu
cetățenii pentru informare/
consultări.
Surse potențiale de finanțare: Buget local, Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare
și Instrumente Financiare 2021-2027

3.5. Portofoliul de proiecte
Portofoliul de proiecte include propunerile identificate la momentul elaborării strategiei de dezvoltare,
însă poate fi actualizat, ori de câte ori este necesar, de către Primăria Dărmănești. Ideile de proiecte au
fost transmise de către autoritățile publice locale și actorii locali care au completat chestionarul.
Pentru implementarea strategiei, respectiv realizarea proiectelor strategice identificate, sursele de
finanțare avute în vedere sunt multiple, atât din fonduri publice cât și private:
- buget local: venituri proprii, donații și sponsorizări, subvenții, operațiuni financiare, venituri pentru
investiții;
- programe naționale: programe implementate de MLPDA (Programul național pentru dezvoltare locală,
Programe de construcții de locuințe, Programe de reabilitare termică, Programe social - culturale și
sportive, Microbuze) programe implementate de Administrația fondului de mediu (Casa verde, Energii
regenerabile, Spații verzi, Împăduriri, Educație şi protecția mediului, Canalizare, Deșeuri, Bicicliști);
Programul Național de Dezvoltare Locală ș.a.
- instrumente structurale europene: programele operaționale pentru 2014-2020 (POR, POC,POCU, POIM,
POCA, programe de cooperare interregionale); programele operaționale pentru 2021-2027 (POR, POEO,
POTJ, PODD, POCIFIF, POS, POT, POIDS, POTJ , PNDR etc).
- programe de finanțare ale Comisiei Europene;
- alte instrumente de finanțare; parteneriate public-private.
- împrumuturi: credite de la bănci comerciale sau de la instituții europene: BERD, BEI;

Titlul proiectului
Centură ocolitoare trafic
greu Oraș Dărmănești,
jud.Bacău
Dezvoltarea durabilă a
mobilității
urbane
infrastructură ciclism în
orașul Dărmănești, jud.
Bacău
Creare zonă de agrement
prin lucrări specifice și
aplicarea
soluțiilor
moderne de regularizare
"prietenoase" mediului,
pentru scoaterea râului
Uz de sub efectul
inundațiilor, pe sectorul
aval de baraj
"Poiana Uzului"
Promovarea turistică în
zona Dărmănești
Restaurare monument
de arhitectură Moara de
apă Hazaparu, localitatea
Dărmănești, Jud. Bacău
Extindere
rețea
de
canalizare și stație de
pompare apă uzată în
Plopu și Lapoș,
Realizarea unei platforme
integrate de promovare,
informare și servicii
turistice
la
nivelul
orașului
Dărmănești
(inclusiv aplicație mobilă)
Construire centru de
agrement/relaxare
în
orașul Dărmănești (bazin

Obiectiv
strategic
OS1

Promotor
proiect
U.A.T. Orașul
Dărmănești

Termen de
implementare
2020-2022

Buget estimat (RON)

OS1

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2020-2022

9.500.000

OS1

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2022

8.330.000

Proiect tehnic
elaborat

OS3

U.A.T. Orașul
Dărmănești
U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2022

600.000

Idee de proiect

2021-2022

349.897

Proiect tehnic
elaborat

OS1

Consiliul
Județean
Bacău

2021-2025

-

OS3

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2022-2025

75.000

OS3

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2022-2025

-

OS3

49.242.402

Stadiu
Cerere de finanțare
eleborată
Proiect tehnic
elaborat
Cerere de finanțare
eleborată
Proiect tehnic
elaborat

Proiect inclus în
masterplanul în
sectorul de apă și
apă uzată
Idee de proiect

Idee de proiect

Titlul proiectului
de înnot, tobogan, piscine
pentru copii, vestiare,
spații de agrement –
tenis, saună, teren golf,
punct de prim ajutor etc)
Trasee turistice pentru
drumeții (traking) și
biciclete (biking)
Amenajare
domeniu
schiabil și de sanie
Construire complex de
agrement și sportiv (parc
aventură, patinoar)
Construcție
funicular
/telescaun/telecabină
Înființare muzeu tematic
în aer liber (multietnic,
case
tradiționale,
meșteșugărești, zonă hitech cu elemente de
realitate virtuală)
Dezvoltarea resurselor
umane
locale
prin
instruirea/
calificarea/
recalificarea populației în
vederea dobândirii de
competențe
specifice
sectorului turistic (limba
engleză, ghid de turism)
Crearea
unor
hărți
digitale
pentru
promovarea turistică
Înființare parc industrial
Promovarea produselor
tradiționale locale
Reabilitare tabără

Obiectiv
strategic

Promotor
proiect

Termen de
implementare

Buget estimat (RON)

OS3

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2025

90.000

Idee de proiect

OS3

U.A.T. Orașul
Dărmănești
U.A.T. Orașul
Dărmănești

2022-2025

30.000.000

Idee de proiect

2022-2025

20.000.000

Idee de proiect

U.A.T. Orașul
Dărmănești
U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

45.000.000

Idee de proiect

2021-2026

2.000.000

Idee de proiect

OS4

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

4.000.000

Idee de proiect

OS3

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

200.000

Idee de proiect

OS2

U.A.T. Orașul
Dărmănești
U.A.T. Orașul
Dărmănești
U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

5.000.000

Idee de proiect

2021-2026

200.000

Idee de proiect

2021-2026

-

Idee de proiect

OS3

OS3
OS3

OS3
OS3

Stadiu

Titlul proiectului
Realizare străzi SMART în
cartierele
orașului
Dărmănești
(culoare
pietonale
moderne,
locuri pentru încărcare
automobile electrice –
autoturisme,
biciclete,
sistem de irigare gazon cu
senzori, rastele pentru
biciclete, WI-FI gratuit și
prize
USB
pentru
încărcare
dispozitive
mobile incastrate în
bănci, sisteme de afișaj,
iluminat public inteligent)
Amenajare în scop turistic
a zonei Lacului Poiana
Uzului
Creare
centru
de
observare Valea Uzului
(model atomium Belgia)
Implementare sistem de
retro-digitalizare a arhivei
de documente a Primăriei
și sisteme informatice
pentru
arhivare
electronică
Înființarea Centru Logistic
pentru Legume/ Fructe /
Fructe de Pădure /
Alimentație Perisabile
Construire sediu Primărie
Eficientizarea
consumurilor energetice
ale clădirilor publice
Modernizarea sistemului
de parcări din oraș

Obiectiv
strategic
OS1

Promotor
proiect
U.A.T. Orașul
Dărmănești

Termen de
implementare
2021-2026

Buget estimat (RON)
6.000.000

Idee de proiect

OS1

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

25.000.000

Idee de proiect

OS3

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

-

Idee de proiect

OS4

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

Idee de proiect

OS2

U.A.T. Orașul
Dărmănești
GAL-uri

2021-2026

Idee de proiect

OS4

U.A.T. Orașul
Dărmănești
U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

Idee de proiect

2021-2026

Idee de proiect

U.A.T. Orașul
Dărmănești

2021-2026

Idee de proiect

OS1

OS1

Stadiu

3.6. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Dărmănești pentru perioada 2020-2027 reprezintă documentul
programatic cu rol în definirea direcțiilor de dezvoltare pentru anul 2020 și exercițiul financiar 2021-2027,
integrând atât proiectele propuse de autoritățile publice locale, cât și cele propuse de comunitate.
O etapă importantă o reprezintă implementarea proiectelor propuse pentru exercițiul financiar 20202017 și monitorizarea realizării acestora.
Implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Dărmănești se va realiza sub coordonarea
elaboratorului acesteia, Primăria Orașului Dărmănești, dar și cu implicarea activă a tuturor partenerilor
interesați, identificați ca fiind responsabili în cadrul Planului de acțiune sau parteneri în implementarea
proiectelor strategice.
Etapele cheie necesare pentru implementarea Strategiei sunt enumerate în tabelul de mai jos, cu
includerea responsabililor și a termenului prevăzut a fi realizate.
Etapă cheie
Instituții responsabile
Rezultate
Termen
Finalizarea și aprobarea Strategiei
Primăria Orașului
Strategie aprobată
2020
de Dezvoltare Durabilă a Orașului
Dărmănești
prin HCL
Dărmănești
Echipa de coordonare
Formarea Comitetului de
Primăria Orașului
Comitet de
2020
monitorizare a strategiei și
Dărmănești
monitorizare
stabilirea unui plan de lucru
Actori cheie relevanți strategie format
implicați
Elaborarea documentațiilor tehnicoPrimăria Orașului
Documentații
2020-2027
economice aferente proiectelor
Dărmănești
tehnico-economice
propuse în strategie
Actori cheie relevanți elaborate
implicați
Prestatori de servicii
Identificarea partenerilor publici și
Primăria Orașului
Parteneriate
2020-2027
privați pentru dezvoltarea și
Dărmănești
formate
implementarea proiectelor propuse Actori cheie relevanți
în strategie
implicați
Planificarea multianuală a bugetului
cu includerea proiectelor propuse în
strategie

Primăria Orașului
Dărmănești
Actori cheie relevanți
implicați

Buget multianual
elaborat

2020-2027

Facilitarea implementării proiectelor
prioritare (concesionare terenuri,

Primăria Orașului
Dărmănești

Facilități acordate

2020-2027

Etapă cheie
facilitare construcții, facilități pentru
capacități
de
producție,
reducerea/înlăturarea
barierelor
administrative
Promovarea și sprijinirea inițiativelor
private în domeniile prioritare și
complementare
proiectelor
prioritare
Implementarea
proiectelor
prioritare (realizare achiziții publice,
executare lucrări, etc.)
Monitorizarea
stadiului
implementării
proiectelor
din
portofoliul de proiecte prioritare și
realizarea unor rapoarte de
monitorizare
Evaluarea finală a Strategiei de
dezvoltare durabilă a orașului
Dărmănești
Elaborarea Strategiei de dezvoltare
durabilă a orașului Dărmănești
pentru următoarea perioadă de
programare

Instituții responsabile
Actori cheie relevanți
implicați în proiectelor
propuse în strategie
Primăria Orașului
Dărmănești
Actori cheie relevanți
implicați în proiectelor
propuse în strategie
Echipele de
implementare

Rezultate

Termen

Inițiative private
sprijinite

2020-2027

Proiecte
implementate

2020-2027

Comitetul de
monitorizare

Raport de
monitorizare anual
și propuneri/
recomandări

2020-2027

Comitetul de
monitorizare

Raport de evaluare

2027

Strategie de
dezvoltare
actualizată

2027

Primăria Orașului
Dărmănești

Mecanismul de monitorizare a strategiei de dezvoltare durabilă va fi susținut de către Primăria Orașului
Dărmănești, prin următoarele etape cheie: analiza anuală a procesului de implementare a strategiei de
dezvoltare, facilitarea și îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și implementare a proiectelor,
aplicarea mecanismelor interne de monitorizare și evaluare.
Pentru monitorizarea activităților și a rezultatelor obținute, în perioada 2020-2027, Primăria Orașului
Drămănești, prin compartimentele de specialitate, va întocmi rapoarte anuale de monitorizare, ce vor
conține situația implementării strategiei la sfârșitul fiecărui an, pe care le va prezenta partenerilor.
În cadrul acestor rapoarte se va menționa progresul înregistrat în implementarea strategiei, luându-se în
considerare indicatorii de monitorizare stabiliți și se vor propune măsuri corective, dacă s-au constatat
probleme sau întârzieri.
Pentru realizarea procesului de monitorizare și evaluare a strategiei au fost identificate seturi de indicatori
de monitorizare și evaluare în scopul măsurării progreselor viitoare.
Indicatorii de impact reprezintă un set de indicatori (indicatori ce operaționalizează obiectivele strategice
ale documentului) în vederea monitorizării și raportării modalității de evoluție a anumitei problematici

identificate, se obțin la câțiva ani după finalizarea proiectelor prioritare aferente fiecărui obiectiv și vor fi
urmăriți în cadrul evaluării Strategiei după o anumită perioadă de timp, recomandabil în momentul în care
se elaborează Strategia de dezvoltare pentru următoarea perioadă de programare, pentru că în cadrul
acesteia se realizează analiza diagnostic a principalilor indicatori socio-economici.

3.7. Metodologia de elaborare a strategiei
Procesul metodologic
Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Dărmănești orizontul de timp 2020-2027 a fost elaborată cu
respectarea principiilor:
- principiul dezvoltării durabile, cu respectarea celor trei dimensiuni (ecologică, economică şi socială).
Strategia propune un set de măsuri adaptate condițiilor actuale și viitoare, orientate spre îmbunătăţirea
continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
- principiul participării şi transparenţei. La elaborarea strategiei au fost folosite instrumente
metodologice care au inclus întreaga comunitate în procesul de consultare (sondajul de opinie realizat
asupra populației orașului Dărmănești).
- principiul responsabilităţii. Strategia a fost elaborată cu participarea și aportul grupului de lucru
constituit la nivelul U.A.T. Dărmănești.
Strategia de dezvoltare este corelată cu documentele de referință esențiale la nivel european care
definesc cadrul strategic de dezvoltare pentru următorii 10 ani, cum sunt Strategia Europa 2020 și Agenda
2030, elementele de planificare la nivel național, regional și județean, dar și cu respectarea politicilor
publice locale existente.
Procesul metodologic de elaborare a strategiei a cuprins două etape cheie – analiza socio-economică și
diagnostic a orașului Dărmănești și elaborarea propriu-zisă a strategiei.
Instrumentele metodologice utilizate au fost:
- cercetarea cantitativă, colectarea, analizarea și interpretarea datelor statistice disponibile în baza de
date a Institutului Național de Statistică și a altor instituții publice care dețin date oficiale;
- cercetare calitativă, analiza de date din diferite surse, solicitate de la instituții publice din județ, analiza
studiilor de specialitate existente la nivelul județului;
- sondarea opiniei publice, aplicarea unui chestionat asupra actorilor cheie și populației din orașul
Dărmănești;
Colectarea datelor relevante a presupus analiza documentelor strategice, atât de la nivelul național, cât
și local în acest demers de planificare strategică. Pornind de la misiunea și obiectivele strategice ale
Planului de Dezvoltare al Regiunii Nord-Est au fost identificate palierele de dezvoltare pentru următoare
perioadă de programare, inclusiv pentru anul în curs.

În cadrul acestei etape a fost realizat un sondaj de opinie asupra a 86 persoane, prin care au fost
identificate nevoile de dezvoltare ale localității din perspectiva locuitorilor și factorilor interesați.
Strategia se bazează pe rezultatele analizei SWOT generale și a analizei PESTLE.
În definirea viziunii şi a obiectivelor de dezvoltare s-a avut în vedere corelarea acestor propuneri cu
strategiile deja existente, dar și proiectarea pe termen lung a gradului de dezvoltare și modernizare a
localității, pornind de la întrebarea unde vrem să ajungem.
Operaționalizarea viziunii și obiectivelor de dezvoltare s-a concretizat sub forma unui Plan de Acțiuni care
este completat de un mecanism prin care implementarea acestei strategii este monitorizată și evaluată.
Etapa finală a fost stabilirea proiectelor de dezvoltare care fac parte din Portofoliul de Proiecte, care
conține o listă a celor mai importante proiecte, listă care urmează a fi actualizată periodic de beneficiarul
strategiei U.A.T. Orașul Dărmănești.
Consultarea publică
În cadrul sondajului de opinie aplicat on-line au răspuns un număr de 86 persoane (43 femei, 43 bărbați),
structurați pe categorii: 58 locuitori, 10 angajați în instituții, 8 angajați ai U.A.T, 4 reprezentanți ai
sectorului non-guvernamental, 1 reprezentant al mediului de afaceri și alte 5 persoane. Prezentăm mai
jos rezultatele sondajului de opinie.
Gradul de mulțumire al respondenților cu privire la localitatea și cartierul în care locuiesc
Un procent de 65,1% dintre respondenți, respectiv 48,8%, se declară Mulțumiți de localitatea în care
locuiesc, respectiv de cartier/zona. Gradul persoanelor care sunt Nemulțumite este și acesta ridicat –
31,4% sunt nemulțumiți de cartierul/zona în care locuiesc, iar 22,1% de localitate.

Figura nr.43 – Gradul de mulțumire al respondenților cu privire la localitatea în care locuiesc
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar

Figura nr.44 – Gradul de mulțumire al respondenților cu privire la cartierul/zona în care locuiesc
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar
Cele mai importante puncte tari ale orașului Dărmănești au fost considerate: 24,7% resursele naturale și
antropice, 23,2% Interesul ridicat al autorităților publice locale pentru atragerea de fonduri europene, iar
21,5% Infrastructura dezvoltată și modernizată (străzi modernizate, liceu, școli, grădinițe modernizate
etc).

Figura nr.45 – Identificarea punctelor tari ale orașului Dărmănești
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar

Respondenții consideră că cele mai importante probleme din orașul Dărmănești sunt legate de: lipsa/
insuficiența locurilor de muncă (22,5%), lipsa infrastructurii turistice (16,9%), starea infrastructurii de
transport (drumuri, trotuare, locuri de parcare etc) și nesiguranța cetățenilor (15%), starea/insuficiența
sistemelor de apă/canalizare/epurarea apelor/gaze naturale/gestionarea deșeurilor (14,6%).

Figura nr.46 – Identificarea celor mai importante probleme ale orașului Dărmănești
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar
Gradul de mulțumire față de serviciile publice din orașul Dărmănești
Cel mai mare număr de respondenți se declară mulțumiți de Serviciile de educație (74,4%), urmați de
Serviciile de asistență socială (61,6%), Serviciile de urgență (pompieri, poliție, salvare) -62,8%, Serviciile
de sănătate (59,3%). Cele mai mari nemulțumiri sunt legate de Oportunitățile pentru activități culturale
(40,7%), oportunități pentru petrecerea timpului liber (39,5%), siguranța și ordinea publică (37,2%),
curățenia și gestionarea deșeurilor (32,6%).
Serviciile de sănătate
Foarte mulțumit (ă)
8
9.3%
Multumit (ă)
51
59.3%
Nemulțumit (ă)
23
26.7%
Foarte nemulțumit (ă)
4
4.7%

Serviciile de educație
Foarte mulțumit (ă)
Multumit (ă)
Nemulțumit (ă)
Foarte nemulțumit (ă)

6
64
15
1

7%
74.4%
17.4%
1.2%

Serviciile de asistență socială
Foarte mulțumit (ă)
Multumit (ă)
Nemulțumit (ă)
Foarte nemulțumit (ă)

8
53
22
3

9.3%
61.6%
25.6%
3.5%

Siguranța și ordinea publică
Foarte mulțumit (ă)
Multumit (ă)
Nemulțumit (ă)
Foarte nemulțumit (ă)

5
38
32
11

5.8%
44.2%
37.2%
12.8%

Curățenia și gestionarea deșeurilor
Foarte mulțumit (ă)
7
Multumit (ă)
41
Nemulțumit (ă)
28
Foarte nemulțumit (ă)
10

8.1%
47.7%
32.6%
11.6%

Serviciile de urgență (pompieri, poliție, salvare)
Foarte mulțumit (ă)
8
Multumit (ă)
54
Nemulțumit (ă)
20
Foarte nemulțumit (ă)
4

9.3%
62.8%
23.3%
4.7%

Iluminat public
Foarte mulțumit (ă)
Multumit (ă)
Nemulțumit (ă)
Foarte nemulțumit (ă)

27.9%
57%
15.1%
0%

24
49
13
0

Oportunități pentru activități culturale
Foarte mulțumit (ă)
6
Multumit (ă)
38
Nemulțumit (ă)
35
Foarte nemulțumit (ă)
7

7%
44.2%
40.7%
8.1%

Oportunități pentru petrecerea timpului liber (parcuri, zone amenajate pentru picnic ș.a)
Foarte mulțumit (ă)
7
8.1%
Multumit (ă)
36
41.9%
Nemulțumit (ă)
34
39.5%
Foarte nemulțumit (ă)
9
10.5%
Figura nr.47 – Gradul de mulțumire față de serviciile publice din orașul Dărmănești
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar
Legat de investițiile care ar trebui realizare în zona/cartierul/satul în care locuiesc respondenții, un procent
de 17% au identificat crearea/renovarea trotuarelor, 16,2% modernizarea drumurilor de acces, 13,8%
înființare spații de petrecere a timpului liber, 13,2% înființare spații de joacă pentru copii, 13% colectarea
deșeurilor.

Figura nr.48 – Investiții necesare a fi realizate în zona/cartierul în care locuiesc respondenții
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar
Alte răspunsuri menționate au fost: înființarea unui post de jandarmi pentru patrulă în Cartierul Bratulesti
pentru remedierea problemelor foarte mari cu cetățenii de etnie romă, amendarea celor care parchează

neregulamentar, înființare locuri de parcare, rigola de scurgere a apelor pluviale (sant), olectare deseuri
de mare dimensiune, valorificarea spațiilor comerciale lăsate în paragină, ajunse la un stadiu foarte mare
de degradare, în zona fostei Rafinării; promovarea culturii și artei, amenajarea albiei râului Uz în zonele
afectate de inundații, creare locuri de muncă.
Cele mai importante surse de poluare din orașul Dărmănești sunt considerate de 68,2% dintre respondenți
ca fiind depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor (pe malurile apelor, pe marginea drumurilor etc) și
traficul auto (18,2%). Alte surse identificate au fost: încălzirea cu material lemnos a locuințelor în lipsa
alimentării cu gaze.

Figura nr.49 – Sursele de poluare din orașul Dărmănești
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar
Principalele acțiuni necesare pentru dezvoltarea orașului Dărmănești, nominalizate de respondenți, sunt:
modernizarea infrastructurii, colectarea selectivă a deșeurilor, promovarea turistică incisivă, programe de
tipul “școala după școala”, implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat, continuarea investițiilor în
refacerea infrastructurii (drumuri, trotuare, rigole), atragerea de investitori, valorificarea potențialului
turistic, modernizarea tuturor străzilor, ecologizarea întregului oraș, nu doar a zonelor centrale,
promovarea tradițiilor și obiceiurilor, atragerea de fonduri europene, creare spații verzi pentru recreere
și petrecere timp liber (parcuri, locuri de joacă pentru copii).

Primele 5 domenii care ar trebui dezvoltate în următorii 8 ani în orașul Dărmănești sunt: infrastructura
turistică (14,9%), infrastructura de transport (modernizare /extindere drumuri, centură de ocolire,
trotuare s.a (14,7%), industria (13,9%), infrastructura educațională (modernizare unități de învățământ,
achiziție dotări moderne pentru predare, creare spații pentru activități sportive ș.a) -11,6%.

Figura nr.50 – Domeniile care ar trebui dezvoltate în următorii 8 ani în orașul Dărmănești
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar
Nivelul de trai al populației din orașul Dărmănești (asigurat de venituri, utilități, servicii) este considerat
satisfăcător într-o măsură limitată de către 39,5% dintre respondenți. Un procent de 38,4% consideră că
este satisfăcător într-o măsură mică.
DA
6
7%
Într-o măsură limitată
34
39.5%
În mică măsură
33
38.4%
Nu, deloc
13
15.1%
Total răspunsuri
86
Figura nr.51 – Evaluarea gradului de mulțumire cu privire la nivelul de trai
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar

Respondenții consideră că următoarele acțiuni ar trebui realizate în regim de urgență în orașul
Dărmănești: crearea locurilor de muncă (in special pentru tineri (84,9%), atragerea investitorilor în oraș
(82,6%), atragerea turiștilor (68,6%), conectarea la utilități a tuturor cetățenilor (64%), dezvoltarea
turismului prin crearea infrastructurii specifice (68,2%), creșterea atractivității orașului (70,.9%),
întreținerea și modernizarea drumurilor (59,3%).
Întreținerea și modernizarea drumurilor
Foarte necesar
51
59.3%
Necesar
28
32.6%
Nu e necesar, deja există
7
8.1%
Renovarea și dotarea instituțiilor de învățământ
Foarte necesar
39
Necesar
35
Nu e necesar, deja există
12

45.3%
40.7%
14%

Renovarea și dotarea instituțiilor medicale
Foarte necesar
Necesar
Nu e necesar, deja există

51
29
6

59.3%
33.7%
7%

Atragerea investitorilor în oraș
Foarte necesar
Necesar
Nu e necesar, deja există

71
12
3

82.6%
14%
3.5%

Atragerea turiștilor
Foarte necesar
Necesar
Nu e necesar, deja există

59
21
6

68.6%
24.4%
7%

Crearea locurilor de muncă (in special pentru tineri)
Foarte necesar
73
Necesar
10
Nu e necesar, deja există
3

84.9%
11.6%
3.5%

Conectarea la utilități a tuturor cetățenilor
Foarte necesar
Necesar
Nu e necesar, deja există

64%
31.4%
4.7%

55
27
4

Dezvoltarea turismului prin crearea infrastructurii specifice
Foarte necesar
54
Necesar
28
Nu e necesar, deja există
4

62.8%
32.6%
4.7%

Înființarea de spații de recreere/divertisment/turistice
Foarte necesar
44
Necesar
35
Nu e necesar, deja există
7

51.2%
40.7%
8.1%

Reducerea gradului de excluziune socială
Foarte necesar
Necesar
Nu e necesar, deja există

40.7%
51.2%
8.1%

35
44
7

Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele vulnerabile expuse riscului de marginalizare
Foarte necesar
28
32.6%
Necesar
41
47.7%
Nu e necesar, deja există
17
19.8%
Creșterea atractivității orașului
Foarte necesar
Necesar
Nu e necesar, deja există

61
20
5

70.9%
23.3%
5.8%

Crearea unei centuri ocolitoare a orașului
Foarte necesar
Necesar
Nu e necesar, deja există

41
30
15

47.7%
34.9%
17.4%

Figura nr.52 – Acțiuni necesare a fi realizate în regim de urgență în orașul Dărmănești
Sursa datelor: prelucrare proprie în baza răspunsurilor la chestionar
Oportunitățile care pot fi valorificate pentru dezvoltarea durabilă a orașului Dărmănești sunt: turismul,
obiectivele turistice, dezvoltarea economiei circulare, atragere fondurilor europene nerambursabile,
dezvoltarea infrastructurii, digitalizarea orașului, susținerea producătorilor locali, înființare parcuri de
aventură, amenajarea unui spațiu permanent cu standuri pentru ca producătorii locali de produse
tradiționale să își expună și vândă produsele, atât localnicilor cât și turiștilor; promovarea zonei și
dezvoltarea turismului prin organizarea de evenimente culturale mai dese (aici incluzând și mici
spectacole pentru copii în casa de cultura deja existentă și poate în viitoarea casă de cultura; clubul

Rafinăriei) după reabilitare; realizarea unei stații de colectare și reciclare a deșeurilor pentru obținerea
îngraășămintelor naturale care ar putea fi valorificate;dezvoltarea de microferme; modernizare drum
Dărmănești-Miercurea Ciuc; instalarea panourilor solare pentru dezvoltarea zonei Valea Uzului;
Factorii care pot afecta/amenința dezvoltarea durabilă a orașului Dărmănești în următorii 8 ani sunt: lipsa
resurselor financiare, îmbătrânirea populației, depopularea și migrația, renunțarea producătorilor locali
la ocupațiile actuale din cauza nerantabilității, lipsa locurilor de muncă (în special pentru tinerii care
pleacă).
Proiectele nominalizate de respondenți pentru a fi puse în practică de autoritățile locale au fost incluse în
măsurile și acțiunile concrete descrise în strategie, dar și în portofoliul de proiecte.
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